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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα:

2η Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης
των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης
ενέργειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 –
2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1)

Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.

2)

Το ν. 4314/2014 «Για τη ∆ιαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό ∆ίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α
265/23-12-2014).

3)

Τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού……… Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4)

Το Π.∆. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
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5)

Το

Π.∆.

22/2018

(ΦΕΚ

37Α)

«∆ιορισμός

Υπουργών,

Αναπληρωτή

Υπουργού

και

Υφυπουργών».
6)

Το Π.∆. 87/2018 (ΦΕΚ 160Α) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών».

7)

Το Π.∆. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α/29-08-2018) «∆ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».

8)

Την υπ’ αριθ.91589 (ΦΕΚ 3814/Β/04-09-2018) Απόφαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.

9)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως
τροποποιείται και ισχύει.

10)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και
ισχύει.

11)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).

12)

Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως
τροποποιείται και ισχύει.

13)

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως
τροποποιείται και ισχύει.

14)

Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με
την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ
279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
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15). Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-18 Υπουργική Απόφαση με θέμα αντικατάσταση
της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-16 (ΦΕΚ Β3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-15 (ΦΕΚ Β1822)
υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
16)

Την

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθ.

3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011

και

θέμα:

"Στοιχεία

συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει.
17)

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’)
και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020,
σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει.

18)

Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα:
"∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας",
και ειδικότερα τα αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και
ισχύει.

19)

Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική
περίοδο 2014-2020».

20)

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

21)

Το Π∆ 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
233/Α/27.12.2010 όπως τροποποιήθηκε, με την αριθ. 202855/27.12.2016 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016).

22). Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8765 final/11-12-18 που αφορά την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ
Ήπειρος 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP004).
23)

Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.

24)

Το με αριθ. 110221/ΕΥΚΕ1697/18.10.2018 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη
για την προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ.

25)

Την με αρ.πρωτ. 2982/6.11.2018 απόφαση έγκρισης 12ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. Ηπειρος 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η
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μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης.
26)

Το με αριθ. πρωτ. 795/7.11.2018 έγγραφο με παρατηρήσεις επί του σχεδίου της πρόσκλησης
της Επιτελικής ∆ομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ , Τομέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

27)

Την

με

Α.Π.

∆ΕΠΕΑ/οικ.182365/17-10-2017 (ΦΕΚ

Β΄4003)

Απόφαση

του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».
28)

Την οικ. 175275 (ΦΕΚ Β΄1927) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας

«Συστήματα

αναγνώρισης

προσόντων

και

πιστοποίησης

Ενεργειακών Ελεγκτών Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».
29)

Την με αρ. πρωτ. 124204/ΕΥΚΕ1968/20.11.2018 ΥΑ (Α∆Α:Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α) Προκήρυξη της
∆ράσης «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης
ενέργειας.

30) Την με αρ. πρωτ.21650/ΕΥΚΕ329/19.2.2019 Υ.Α. (Α∆Α:6Π6Φ465ΧΙ8-1ΓΑ) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την 1η Τροποποίηση πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».
30)

Την με αριθ. πρωτ. 949/22.3.2019 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση 2ης τροποποίησης Πρόσκλησης
Υποβολής

Προτάσεων,

με

τίτλο

«Ενίσχυση

των

ΜΜΕ

για

επενδύσεις

τεχνολογικού

εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την 2η Τροποποίηση της Προκήρυξης της ∆ράσης «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό
Στόχο 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική
Προτεραιότητα 3c “ Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών”, και στον Ειδικό Στόχο 3.3.1: «Βελτίωση του τεχνολογικού
επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας», ως προς τα ακόλουθα σημεία:


Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο
Πληροφοριακό

Σύστημα

Κρατικών

Ενισχύσεων

(www.ependyseis.gr/mis)

και

της

υποβολής φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία (∆ΙΑΠ) ορίζεται η Παρασκευή
12/4/2019 ώρα 15.00. ∆εν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων
καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 15/4/2019.
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Τροποποίηση της ημερομηνίας υπολογισμού του Κανονισμού de minimis από 1/1/2016
σε 1/1/2017 στο Έντυπο Ι2 και στο B’ υπόδειγμα κειμένου υπεύθυνης δήλωσης του
Παραρτήματος Χ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ευστάθιος Γιαννακίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Περιφέρεια Ηπείρου:
-

Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου,

-

ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου,

-

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου (∆ΙΑΠ).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:


Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.



Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ



Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού



Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ



Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).



Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).



Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-

Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της
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ΕΥΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝ
ΝΩΣΗ

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ
ΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛ
ΠΕΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠ
ΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Π
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΩ
ΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜ
ΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ
ΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡ
ΡΟΓΡΑΜ
ΜΜΑ
ΡΟΣ 201
14‐2020
ΗΠΕΙΡ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση
η της περιφ
φερειακής ανταγωνιστ
α
τικότητας με ανάπτυξη
η
της καινο
οτομίας και των ΤΠΕ»
ΘΕΜΑΤΙΚ
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03: «Βελττίωση της αννταγωνιστικότητας των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων»
Επενδυτιική Προτερ
ραιότητα 3.c:
3 «Στήριξξη της δημ
μιουργίας και
κ της εππέκτασης προηγμένων
π
ν
ικανοτήτω
ων για την ανάπτυξη
α
προϊόντων
π
κκαι υπηρεσιιών»

ΑΝΑΛΥΥΤΙΚΗ ΠΡΟ
ΟΣΚΛΗΣΗ
(2η Τροποποίίηση)
«Εννίσχυση των
τ ΜΜΕ για επενδ
δύσεις τεχχνολογικο
ού εκσυγχχρονισμού
ύ και
εξοικονό
όμησης εννέργειας»
»

Κωδικός Πρόσκληση
ης: 74/2018
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ΑΝΑΛΥΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ΣΗΣ
«
«Ενίσχυση τω
ων ΜΜΕ για επενδύσεις τεχχνολογικού εκσυγχρονισμ
ε
μού και εξοικοονόμησης ενέέργειας»
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ΟΡΙΣΜΟ
ΟΙ
Για τουςς σκοπούς τη
ης παρούσαςς πρόσκλησηης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συυντμήσεις έχχουν την έννοια
που τους αποδίδετα
αι κατωτέρω::
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗ
ΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ε.Π.

Επιχειρησια
ακό Πρόγραμμα – έγγρ
ραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή
στρατηγικήή µε τη χρήση ενός συνεκτικ
κού συνόλου προτεραιοτήττων.

Δράση

Σύνολο ενεεργειών που πραγματοποιο
π
ούνται για τηνν υλοποίηση των στόχων που
π
τίθενται απ
πό τους άξοννες προτεραιό
ότητας του ΕΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014‐2020.
2
Κάθε
δράση, μποορεί να υλοπο
οιείται μέσω μίας
μ ή περισσσότερων πράξεεων.

Πράξη το
ου Ε.Π.

Έργο που εεπιλέγεται απ
πό τη διαχειριστική αρχή τοου οικείου πρ
ρογράμματος και
η οποία συ μβάλλει στηνν επίτευξη τωνν στόχων της σσχετικής προττεραιότητας.

Δικαιούχχος

Φορέας ποου εκτελεί έρ
ργο και λαμβ
βάνει δημόσιια ενίσχυση. Είναι ο τελιικός
αποδέκτης της δημόσιαςς δαπάνης.

ΕΦΔ

Ενδιάμεσοςς Φορέας Διιαχείρισης: Κάθε δημόσιοος ή ιδιωτικό
ός φορέας, που
π
ενεργεί υπ
πό την ευθύνη μιας διαχε
ειριστικής αρχχής ή αρχής πιστοποίηση
ης ή
εκτελεί καθθήκοντα εξ ονόματος
ο
μίαςς τέτοιας αρχχής σε σχέση µε δικαιούχχους
που υλοποιιούν πράξεις.

Κρατική εενίσχυση

Ενίσχυση π
που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρουυ 107 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία
α της Ευρωπαϊϊκής Ένωσης (Σ
ΣΛΕΕ).

Ενίσχυση
η/Δημόσια Δα
απάνη

Κάθε δημόσσια συνεισφο
ορά στη χρημα
ατοδότηση πρράξεων/έργωνν.

Ιδιωτική συμμετοχή

Κάθε συμμεετοχή από ιδιιωτικά κεφάλα
αια για την υλλοποίηση έργου.

Υπεύθυνος του Έργου
υ

Φυσικό πρόόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη
ε
για τηην υλοποίηση
η της πράξης, τον
συντονισμόό του έργου σε επίπεδο διοικητικό κκαι σε επίπεδ
δο επικοινωννίας
μεταξύ επιχχείρησης με την
τ Ειδική Υπη
ηρεσία Διαχείρρισης του Προ
ογράμματος.

Δημοσιοννομική διόρθ
θωση

Η ακύρωσηη του συνόλου
υ ή μέρους της Κοινοτικής ήή/και της Εθννικής συμμετο
οχής
σε ένα έργοο ή σε μία πρά
άξη.

Αχρεωσττήτως καταβλληθέν ποσό

Κάθε δαπά
άνη στην οποίία δεν αντιστο
οιχεί ίσης αξίαας παραδοθέν προϊόν, έργγο ή
υπηρεσία σσύμφωνα με τους
τ
όρους της σχετικής σσύμβασης ή απόφασης
α
με την
οποία αναλλήφθηκε η υπ
ποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση

Η επιστροφ
φή των αχρεω
ωστήτως ή παρανόμως κααταβληθέντωνν ποσών από
ό το
λαβόντα.

Επιχείρησ
ση

Επιχείρηση θεωρείται κά
άθε οντότητα,, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που
π
ασκεί οικοονομική δρα
αστηριότητα. Σε αυτές ππεριλαμβάνονται ειδικόττερα
αυταπασχοολούμενα άττομα και οικογενειακές επιχειρήσειις που ασκκούν
οικονομική δραστηριόττητα, καθώς και προσω
ωπικές εταιρείες ή ενώσ
σεις
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ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗ
ΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δρ αστηριότητα

Μικρές κκαι μεσαίες επ
πιχειρήσεις

Η κατηγορίία των επιχειρ
ρήσεων, όπωςς ορίζεται στοο άρθρο 2 του Παραρτήματτος Ι
– Ορισμός ΜΜΕ του Κα
ανονισμού (ΕΕ
Ε) 651/2014 ττης Επιτροπήςς (Παράρτημα
α IV
της παρούσσας).

Έναρξη των εργασιώνν

Το πρώτο χχρονικά μεταξξύ είτε της ένα
αρξης των καττασκευαστικώ
ών εργασιών που
π
αφορούν ττην επένδυσ
ση, είτε της πρώτης νομμικά δεσμευττικής ανάληψ
ψης
υποχρέωσηης για την παραγγελία
α εξοπλισμοού, είτε άλλλης ανάληψ
ψης
υποχρέωσηης που καθισττά μη αναστρ
ρέψιμη την εππένδυση. Η αγορά
α
γης κα
αι οι
προπαρασκκευαστικές ερ
ργασίες, όπωςς η λήψη αδεειών και η εκπόνηση μελετών
σκοπιμότηττας, δεν θεω
ωρούνται ένα
αρξη των εργγασιών. Για τις
τ εξαγορές ως
έναρξη εργγασιών νοείτα
αι η στιγμή απόκτησης
α
τω
ων στοιχείων ενεργητικού
ε
π
που
συνδέονταιι άμεσα με τη
ην αποκτηθείσ
σα εγκατάστασση.

Ενσώματτα στοιχεία εννεργητικού

Τα στοιχείία ενεργητικο
ού που συνίίστανται σε γήπεδα, κτίρ
ρια και μονά
άδα
παραγωγήςς, μηχανήματα
α και εξοπλισμό.

Άυλα στο
οιχεία ενεργη
ητικού

Τα στοιχείία ενεργητικκού που δεν έχουν φυυσική ή χρη
ηματοοικονομ
μική
υπόσταση, όπως διικαιώματα ευρεσιτεχνίαςς, άδειες εκμετάλλευσ
σης,
τεχνογνωσίία ή άλλη διαννοητική ιδιοκττησία.

Αριθμόςς εργαζομένω
ων /ΕΜΕ

ΠΣΚΕ

Καθαρή α
αύξηση του αριθμού
α
των
εργαζομέένων

Ο αριθμόςς των εργαζο
ομένων αντιστοιχεί στον αριθμό Eτή
ήσιων Mονάδ
δων
Εργασίας (ΕΕΜΕ)
Μία (1) ετήήσια μονάδα εργασίας
ε
αντιστοιχεί σε έννα άτομο που
υ εργάστηκε στην
σ
επιχείρηση ή για λογγαριασμό τη
ης επιχείρησσης, με καθ
θεστώς πλήρ
ρους
έ
Η εργα
ασία
απασχόλησσης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξξεταζόμενου έτους.
των προσώ
ώπων που δενν έχουν εργασ
στεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή που
π
εργάστηκανν με καθεστώ
ώς μερικής απ
πασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεταιι ως
κλάσματα ΕΕΜΕ.
Πληροφοριιακό Σύστημα
α Διαχείρισηςς Κρατικών Εννισχύσεων: το
ο πληροφοριακό
σύστημα ττου Υπουργεείου Οικονομίας και Αννάπτυξης, περιλαμβάνει τις
διαδικασίεςς και τα δεδομένα που απαιτούνται
α
γγια τη διαχείρ
ριση, έλεγχο και
υλοποίηση των δράσεω
ων ενίσχυσης και στήριξηςς της επιχειρη
ηματικότητας. Οι
ονται σύμφω
ωνα με τουςς ενωσιακού
ύς κανόνες των
διαδικασίεςς περιγράφο
διαρθρωτικκών ταμείων και
κ των Κρατικών Ενισχύσεεων.
Η καθαρή α
αύξηση του αριθμού
α
εργαζομένων στη συγκεκριμένη
η επιχειρηματτική
εγκατάστασση σε σύγκρισ
ση με τον μέσ
σο όρο σε μιαα δεδομένη χρονική
χ
περίο
οδο.
Κάθε θέση εργασίας που καταργείτα
αι κατά την ενν λόγω περίοδ
δο πρέπει, ωςς εκ
α αφαιρείταιι και ο αριθ
θμός των ατόόμων πλήρους, μερικής και
τούτου, να
εποχιακής απασχόληση
ης πρέπει να
α λαμβάνετααι υπόψη σύμφωνα
σ
με τα
μ
εργα
ασίας.
κλάσματα ττων ετήσιων μονάδων

ου εμπίπτει στην
σ
ίδια τάξξη (τετραψήφ
φιος αριθμητιικός
Κάθε δρασστηριότητα πο
κωδικός) τηης στατιστικής ταξινόμηση
ης των οικονοομικών δρασττηριοτήτων NA
ACE
αναθ. 2, σύύμφωνα με τον
τ Κανονισμό
ό (ΕΚ) αριθμ.. 1893/2006 του
τ Ευρωπαϊϊκού
Ίδια ή πα
αρεμφερής δρ
ραστηριότητα
α Κοινοβουλίίου και Συμβο
ουλίου, της 20
2 ης Δεκεμβρίίου 2006, για
α τη θέσπιση της
στατιστικήςς ταξινόμησ
σης των οικονομικών δραστηριοτή
ήτων NACE –
αναθεώρησση 2 και για την
τ τροποποίίηση του Καννονισμού (ΕΟΚ
Κ) αριθ. 3037
7/90
του Συμβοουλίου και ορισμένων
ο
Κα
ανονισμών τω
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗ
ΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
σχετικών μεε ειδικούς στα
ατιστικούς τομείς.

ποία σχετίζετα
αι η
Οι θέσεις εεργασίας που αφορούν τη δραστηριότηητα με την οπ
Θέσεις ερ
ργασίας δημιιουργούμενεςς επένδυση, περιλαμβανομένων των θέσεων εργγασίας που δημιουργούννται
ύστερα απ
άμεσα απ
πό επενδυτικκό έργο
πό αύξηση του ποσοσ
στού χρησιμοοποίησης τη
ης παραγωγιικής
ικανότηταςς που δημιουρ
ργείται από τη
ην επένδυση.

Ενισχύσεεις Ήσσονος Σημασίας
Σ

Το συνολικκό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημμασίας που χορηγούνται
χ
ανά
κράτος μέλλος σε μία εννιαία επιχείρη
ηση δεν υπερρβαίνει το πο
οσό των 200.000
ευρώ σε οπ
ποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Στην «ενιαίία επιχείρηση
η» περιλαμβά
άνονται, για το
τους σκοπούς του κανονισμ
μού
Ε.Ε. 1407/22013, όλες οι
ο επιχειρήσε
εις που έχουυν τουλάχισττον μία από τις
ακόλουθες σχέσεις μετα
αξύ τους:
α) μια επιιχείρηση καττέχει την πλε
ειοψηφία τω
ων δικαιωμάττων ψήφου των
μετόχων ή ττων εταίρων άλλης
ά
επιχείρ
ρησης·
β) μια επιχεείρηση έχει το
τ δικαίωμα να
ν διορίζει ή ννα παύει την πλειοψηφία των
μελών το υ διοικητικο
ού, διαχειριιστικού ή εποπτικού οργάνου
ο
άλλλης
επιχείρηση ς·

Ενιαία επ
πιχείρηση

γ) μια επιχχείρηση έχει το δικαίωμα
α να ασκεί δεεσπόζουσα επιρροή
ε
σε άλλη
ά
επιχείρηση βάσει σύμβα
ασης που έχει συνάψει μεε αυτήν ή δυννάμει ρήτρας του
καταστατικκού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχεείρηση που είναι
ε
μέτοχος ή εταίρος άλλ
λλης επιχείρησ
σης ελέγχει μόνη
μ
της, βάσει σσυμφωνίας που
π έχει συνάψει με άλλουυς μετόχους ή εταίρους τηςς εν
λόγω επιχεείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμμάτων ψήφου
υ των μετόχω
ων ή
των εταίρω
ων αυτής της επιχείρησης.
ε
στα
Οι επιχειρήήσεις που έχο
ουν οποιαδήπ
ποτε από τις σσχέσεις που αναφέρονται
α
στοιχεία α
α) έως δ) το
ου πρώτου εδαφίου με μία ή περιισσότερες άλλλες
επιχειρήσειις θεωρούντα
αι, επίσης ενια
αία επιχείρησηη.

ΕΙΣΑΓΩΓΓΗ
Η δράσ
ση «Ενίσχυσ
ση των ΜΜ
ΜΕ για επεενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχροννισμού και εξοικονόμη
ηση
ενέργεια
ας» χρηματο
οδοτείται απ
πό το Ευρωπα
αϊκό Ταμείο Περιφερεια
ακής Ανάπτυξξης (ΕΤΠΑ) στο
σ πλαίσιο του
τ
Περιφερρειακού Επιχχειρησιακού Προγράμμα
ατος Ήπειροςς 2014‐2020 του
τ ΕΣΠΑ 20014‐2020.
Εντάσσεεται στον Άξο
ονα 01 του ΕΠ
Ε Ήπειρος 2014‐2020, «Ενίσχυση της
τ περιφερεειακής ανταγγωνιστικότητας
με ανάπ
πτυξη της κα
αινοτομίας και των ΤΠΕ»» και ειδικόττερα συμβάλ
λει στον Ειδδικό Στόχο 3.3.1 «Βελτίω
ωση
του τεχννολογικού επ
πιπέδου των ΜΜΕ της Πεεριφέρειας»
».

1.

ΝΟ
ΟΜΟΘΕΤΙΚΟ
Ο – ΚΑΝΟΝΙΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑ
ΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟ
ΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
Σ ΔΡΑΣΗΣ

Το βασικκό νομοθετικκό πλαίσιο βάσει
β
του οπ
ποίου θα υλο
οποιηθεί η δρ
ράση είναι:
1.

Το ά
άρθρο 90 το
ου «Κώδικα Νομοθεσίαςς για την Κυβ
βέρνηση καιι Κυβερνητικκά Όργανα» που κυρώθηκε
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με ττο άρθρο πρώτο του ΠΔ.. 63/2005 (Φ
ΦΕΚ 98/Α/22‐‐4‐2005).
2.

Ο Κ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπ
παϊκού Κοιννοβουλίου κκαι Συμβουλίου της 17
7ης
Δεκκεμβρίου 20
013 περί κα
αθορισμού κκοινών διατάξεων για το
τ Ευρωπαϊϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανά
άπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευυρωπαϊκό Γεεωργικό Ταμ
μείο
Αγρροτικής Ανάπ
πτυξης και το Ευρωπαϊκκό Ταμείο Θά
άλασσας καιι Αλιείας καιι περί καθορ
ρισμού γενικκών
διαττάξεων για το
τ Ευρωπαϊκκό Ταμείο Π
Περιφερειακή
ής Ανάπτυξη
ης, το Ευρωππαϊκό Κοινωννικό Ταμείο,, το
Ταμ
μείο Συνοχή
ής και το Ευρωπαϊκό ΤΤαμείο Θάλλασσας και Αλιείας καιι για την κατάργηση
κ
τ
του
Καννονισμού (ΕΚ
Κ) αριθ. 1083
3/2006), όπω
ως τροποποιήθηκε και ισ
σχύει.

3.

Ο Κ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013
1
ττου Ευρωπαϊϊκού Κοινοβ
βουλίου και του Συμβου
υλίου της 17
7ης
Δεκκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρω
ωπαϊκό Ταμεείο Περιφερεειακής Ανάππτυξης και για
γ τη θέσπ
πιση
ειδιικών διατάξεεων σχετικά
ά με τον στό χο «Επενδύσεις στην αννάπτυξη καιι την απασχό
όληση» και για
την κατάργηση του κανονισ
σμού (ΕΚ) αρ ιθ. 1080/200
06), όπως τροποποιήθηκκε και ισχύειι.

4.

Ν. 4314/2014 για τη δια
αχείριση, τονν έλεγχο κα
αι εφαρμογή αναπτυξιακκών παρεμβ
βάσεων για την
OΝ
προ
ογραμματική
ή περίοδο 20
014‐2020» (Φ
ΦΕΚ 265/Α/2
23.12.2014), όπως τροποοποιήθηκε κα
αι ισχύει.

5.

H υπ’ αριθμ. 32
2679/ΕΥΘΥ 333/23.03.20015 (ΦΕΚ 714
4/Β/24.04.20
015) Υπουργγική Απόφασ
ση με την οποία
ανα
αδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Δ
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το
άρθ
θρο 7 του Ν. 4314/2014
4 και αντικα
αταστάθηκε η με αρ πρω
ωτ. 41544/Γ΄
Γ΄ΚΠΣ 279/08
8.12.2000 (Φ
ΦΕΚ
15001/2000) Κοιινή Υπουργικκή Απόφαση,, όπως έχει τροποποιηθε
τ
εί και ισχύει..

6.

Ο Ν
Ν. 3852/201
10 «Νέα Αρχιτεκτονικήή της Αυτοδ
διοίκησης και
κ της Αποοκεντρωμένη
ης Διοίκησης ‐
Πρό
όγραμμα Καλλλικράτης» (ΦΕΚ
(
87/Α/77‐7‐2010), όπ
πως τροποπο
οιήθηκε και ιισχύει.

7.

Το Π.Δ. 140/2
27.10.2010 «Οργανισμόός Περιφέρ
ρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010), όπ
πως
τροποποιήθηκεε με την αριθ. 2022855/27.12.2
2016 Απόφ
φαση του Γενικού Γρ
ραμματέα της
Απο
οκεντρωμένη
ης Διοίκησηςς (ΦΕΚ 4400//Β/30.12.201
16) όπως τρο
οποποιήθηκεε και ισχύει.

8.

Τηνν Απόφαση της Επιτρο
οπής των ΕΚΚ με αριθμ
μό C(2018) 8765 final/ 11‐12‐18 πο
ου αφορά την
τροποποίηση τη
ης εκτελεστικής απόφασσης για την έγκριση ορισμένων στοιχχείων του ΕΠ
Π Ήπειρος 20
014‐
20220 (κωδ. 2014
4GR16M2OP
P004).

9.

Τη με αρ. πρωττ. 137675/ΕΥΘΥ1016/199‐12‐18 Υπου
υργική Απόφ
φαση με θέμμα αντικατά
άσταση της υπ΄
αριθ
θμ. 110427//ΕΥΘΥ 1020//20‐10‐16 (Φ
ΦΕΚ Β3521) υπουργικής
υ
απόφασης μμε τίτλο «Τρ
ροποποίηση και
ανττικατάσταση της υπ΄ αριιθμ.81986/ΕΥΥΘΥ 712/31‐‐7‐15 (ΦΕΚ Β1822)
Β
υπουυργικής απόφ
φασης "Εθνιικοί
020 – Έλεγχχοι νομιμότη
ητας δημοσίίων
καννόνες επιλεξξιμότητας γιια τα προγρράμματα ΕΣΠΑ 2014‐20
συμ
μβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014
4‐2020 απόό Αρχές Διιαχείρισης και
Ενδ
διάμεσους Φορείς
Φ
– Διαδ
δικασία ενσττάσεων επί των
τ αποτελεεσμάτων αξιιολόγησης πράξεων», όπ
πως
ισχύ
ύει.

10. Τηνν με αρ. πρ
ρωτ. 2982/6.11.2018 απ
πόφαση έγκκρισης 12ης γραπτής δδιαδικασίας της Επιτροπ
πής
Παρρακολούθησ
σης του Ε.Π
Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014‐2020
0, με την οποία εγκρρίθηκαν η εξειδίκευση,
ε
, η
μεθ
θοδολογία αξξιολόγησης και τα κριτήήρια επιλογής της δράσης.
11. Η υπ’ αριθμ. 74
46/23.03.201
17 (ΦΕΚ Β’ 11107/30.03.20
017) Απόφαση του Περιφ
φερειάρχη Ηπείρου,
Η
με την
οπο
οία ορίζεται η Διεύθυ
υνση Αναπττυξιακού Πρ
ρογραμματισ
σμού της Π
Περιφέρειαςς Ηπείρου ως
Ενδ
διάμεσος Φο
ορέας (ΕΦ) των
τ δράσεω
ων του Άξονα
α Προτεραιό
ότητας 1 «Εννίσχυση της περιφερειακής
αντταγωνιστικόττητας με ανά
άπτυξη της κκαινοτομίαςς και των ΤΠΕ» του Ε.Π. Ήπειρος 20
014‐2020, όπ
πως
τροποποιήθηκεε και ισχύει.
12. Τα εγχειρίδια Διαδικασιώνν Διαχείρισηης και Ελέγχχου Επιχειρησιακών Πρρογραμμάτω
ων 2014‐20 και
ειδιικότερα το εγγχειρίδιο δια
αδικασιών κα
αι ελέγχου πράξεων
π
κρα
ατικών ενισχύύσεων.
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13. Ο Κ
Κανονισμός (ΕΕ)
(
1407/20
013 της Επιττροπής σχετιικά με την εφ
φαρμογή τω
ων άρθρων 107
1 και 108 της
Συννθήκης για τη
η λειτουργία
α της Ευρωπα
αϊκής Ένωση
ης στις ενισχύ
ύσεις ήσσονοος σημασίαςς (OJ EE L 352/1
της 24.12.2013)) .
με αριθμ. πρωτ.
π
12682
29 ΕΥΘΥ 12117(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2784//Β’/21‐12‐20
015)
14. Η μ
Σύσ
στημα δημοσιονομικών διορθώσεω
ων και διαδ
δικασίες ανά
άκτησης αχχρεωστήτως ή παρανόμ
μως
κατταβληθέντωνν ποσών από πόρου
υς του κρ
ρατικού προϋπολογισμμού για τη
ην υλοποίη
ηση
προ
ογραμμάτωνν συγχρηματο
οδοτούμενω
ων στο πλαίσ
σιο του ΕΣΠΑ
Α 2014‐20200 σύμφωνα με
μ το άρθρο
ο 22
του Ν. 4314/2014.
15. Ο Ν
Ν. 4488/2017
7 «Συνταξιοδ
δοτικές ρυθ μίσεις Δημο
οσίου και λοιπές ασφαλιιστικές διατά
άξεις, ενίσχυ
υση
της προστασίας των εργαζζομένων, διικαιώματα ατόμων
α
με αναπηρίες
α
κκαι άλλες διατάξεις» (Φ
ΦΕΚ
1377Α/13‐09‐201
17) και συγκεκριμένα τα
α άρθρα 39 & 40.
16. Η ΥΥ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/13
3
338/27.01.20011 «Στοιχείία συστήματτος για τον έέλεγχο σώρεευσης κρατικκών
ενισ
σχύσεων», όπως
ό
ισχύει.
17. Τηνν έγκριση Κανονισμού
ύ Ενεργειακκής Απόδοσ
σης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) [Α.Π
Π. ΔΕΠΕΑ/ο
οικ.
1788581/30.06.1
17, ΦΕΚ 2367
7/Β/12.07.20017].
18. Η μ
με Α.Π. ΔΕΠΕΕΑ/οικ.18236
65/17‐10‐20017 (ΦΕΚ Β΄4
4003) Απόφα
αση του Υποουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Έγκρ
ριση και εφα
αρμογή των ΤΤεχνικών Οδ
δηγιών ΤΕΕ για την Ενεργγειακή Απόδοση Κτιρίωνν».
19. Η ο
οικ. 175275 (ΦΕΚ
(
Β΄1927
7) Απόφαση του Υπουργγού και του Αναπληρωτή
Α
ή Υπουργού Περιβάλλονντος
και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρρισης προσό
όντων και πιστοποίησηης Ενεργεια
ακών Ελεγκττών
Μηττρώο Ενεργεειακών Ελεγκκτών και Αρχχείο Ενεργεια
ακών Ελέγχω
ων».
Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των
τ κρατικώ ν ενισχύσεω
ων της παρού
ύσας πρόσκλλησης είναι :
πής σχετικά με την εφα
αρμογή τωνν άρθρων 10
07 και 108 της
Ο Κανοννισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπ
Συνθήκη
ης για τη λειττουργία της Ευρωπαϊκήςς Ένωσης στιις ενισχύσειςς ήσσονος σηημασίας (O.JJ ΕΕ L 352/1 της
24.12.20013).
Σημειώννονται τα εξή
ής:
1. Οι επ
πιχειρήσεις που
π θα συμμ
μετέχουν στηη δράση θα πρέπει να λα
αμβάνουν μμέριμνα για τη
τ διευκόλυννση
της π
πρόσβασης σε αυτές ατόμων με α
αναπηρία, σύμφωνα
σ
μεε τα προβλεεπόμενα στο
ο άρθρο 7 του
τ
Κανονισμού (ΕΕ)) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκο
ού Κοινοβου
υλίου και ττου Συμβουλλίου, της 17
7ης
Δεκεμ
μβρίου 2013, περί καθ
θορισμού γεενικών διατάξεων για το
τ Ευρωπαϊϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπ
πτυξης, το Ευ
υρωπαϊκό Κο
οινωνικό Ταμ
μείο και το Ταμείο
Τ
Συνοχχής και την κκατάργηση του
τ κανονισμ
μού
(ΕΚ) α
αριθ. 1083/2
2006 (ΠΑΡΑΡ
ΡΤΗΜΑ ΧΙΙ).
2. Η κα
ατηγοριοποίη
ηση των επ
πιχειρήσεωνν σε Μεγάλλες, Μεσαίεες, Μικρές και Πολύ Μικρές
Μ
γίνεεται
σύμφ
φωνα με το Παράρτημα
Π
Ι του Καν. Ε.ΕΕ. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΜΑ ΙV: «ΟΡΙΣΜ
ΜΟΣ ΜΜΕ»).
3. Το κρράτος υποχρ
ρεούται να αναστείλει την χορήγη
ηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος του
τ
οποίο
ου εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης καττόπιν προηγγούμενης αποφάσεως τηης Επιτροπήςς, με την οπ
ποία
μια ενίσχυση κηρ
ρύσσεται παρ
ράνομη και α
ασυμβίβασττη με την εσω
ωτερική αγορρά.
4. Θα π
πρέπει να τη
ηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότηττας, όπως ορίζονται
ο
σττα άρθρα 11
15‐117 και στο
Παρά
άρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλ
λαιο ΙΙ του Εκτελεστικο
ού Κανονισμ
μού
821/22014, στον Επικοινωνια
Ε
ην Εθνική Αρ
ρχή
κό Οδηγό γ ια το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που εκδόθθηκε από τη
Συντο
ονισμού του
υ Υπουργείο
ου Οικονομία
ας, Υποδομώ
ών, Ναυτιλίας και Τουρρισμού το Μάιο
Μ
του 20
015
(Κεφά
άλαιο 14ι και ΠΑΡΑΡΤ
ΤΗΜΑ XIII),, Η υποβολλή αιτήσεων των δικα
αιούχων στο
ο πλαίσιο της
πρόσ
σκλησης σημαίνει και αποδοχή από μ
μέρους τους των όρων δημοσιότηταςς.
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5. Στοιχχεία των εγκεκριμένων προς
π
χρηματτοδότηση Επ
πενδυτικών Σχεδίων,
Σ
όπω
ως αυτά προ
οβλέπονται στο
σ
Παρά
άρτημα XII του Καν. 1303/2013 κκαι στην κα
ατά περίπτω
ωση εφαρμοοζόμενη νομ
μική βάση του
τ
Ανταγγωνισμού, θα
θ αποτελέσο
ουν αντικείμ
μενο δημοσιο
οποίησης.
6. Οι εννισχύσεις πο
ου χορηγούννται δυνάμειι της παρούσ
σας πρόσκλησης συμβιββάζονται με την εσωτερ
ρική
αι απαλλάσσ
αγορά κατά την έννοια
έ
του άρθρου
ά
107 παράγραφο
ος 2 ή 3 της Συνθήκης κα
σονται από την
οποίησης το
ου άρθρου 1108 παράγρα
αφος 3 της Συνθήκης,
Σ
εφ
φόσον οι εννισχύσεις αυ
υτές
υποχχρέωση κοινο
πληρούν όλες τιςς προϋποθέσ
σεις του Καν.. (Ε.Ε.) 1407//2013 .
7. Για τα
α όρια και τιις μέγιστες ενντάσεις ενίσσχυσης λαμβάνεται υπόψ
ψη το συνολιικό ποσό τηςς ενίσχυσης.
 Απαγορ
ρεύεται η σώ
ώρευση ενισχχύσεων ήσσο
ονος σημασίίας με άλλεςς κρατικές ενισχύσεις για
α τις
ίδιες επ
πιλέξιμες δαπ
πάνες ή με κκρατικές ενισ
σχύσεις για το
τ ίδιο μέτροο χρηματοδό
ότησης υψηλλού
κινδύνο
ου, αν η σώ
ώρευση αυττή οδηγεί σε
σ υπέρβασ
ση της υψηλλότερης σχεετικής έντασ
σης
ενίσχυσ
σης ή του πο
οσού ενίσχυ σης που έχεει καθοριστεεί με βάση ττα συγκεκριμ
μένα δεδομέένα
κάθε πεερίπτωσης σε
σ κανονισμόό απαλλαγής κατά κατη
ηγορία ή απόόφαση που έχει εκδώσεει η
Επιτροπ
πή.


Το συνο
ολικό ποσό των
τ ενισχύσεεων ήσσονο
ος σημασίας που χορηγοούνται ανά κράτος μέλοςς σε
μία ενια
αία επιχείρη
ηση δεν υπεερβαίνει το ποσό
π
των 20
00 000 ευρώ
ώ σε οποιαδ
δήποτε περίο
οδο
τριών οικονομικών
ο
ετών.

8. Στην εκτέλεση τω
ων έργων θα
α πρέπει να
α ληφθεί υπ
πόψη η ισχύουσα εθνικήή και κοινοττική νομοθεσία
σχετιικά με την προστασία του ατόμου
υ από την επεξεργασία
ε
δεδομένωνν προσωπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα ο Καννονισμός (EΕ
Ε) 2016/679 του Ευρωπα
αϊκού Κοινοβ
βουλίου καιι του Συμβου
υλίου, της 27
7ης
γ την προσ
στασία των φυσικών πρ
ροσώπων ένα
αντι της επεεξεργασίας των
τ δεδομέννων
Απριλλίου 2016, για
προσ
σωπικού χαρ
ρακτήρα και για την ελε ύθερη κυκλο
οφορία των δεδομένωνν αυτών και την κατάργη
ηση
της ο
οδηγίας 95/4
46/ΕΚ (Γενικό
ός Κανονισμόός για την Πρ
ροστασία Δεδομένων), ΕΕΕ L 119 της 4.5.2016.
4
ύ εφαρμογήςς ελήφθησανν υπόψη οι α
απαιτήσεις της
τ Στρατηγιικής
9. Στην διαμόρφωση του παρόνντος οδηγού
Μελέέτης Περιβαλλλοντικών Επ
πιπτώσεων ((ΣΜΠΕ) του ΕΠ
Ε ΗΠΕΙΡΟΣ 2014‐2020.
10. Οι επ
πιχειρήσεις που θα συμ
μμετέχουν σττη δράση θα
α πρέπει να τηρούν τη ννομοθεσία περί
π
υγείας και
ασφά
άλειας των εργαζομένωνν και πρόληψ
ψης του επαγγγελματικού κινδύνου.

2.

ΤΑΥ
ΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗ
ΗΣ ΠΡΟΣΚΛ
ΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣΣ

Η παρούσα δράση θα ενισχύσ
σει υφιστάμ
μενες πολύ μικρές, μικρ
ρές και μεσσαίες επιχειρ
ρήσεις για την
υλοποίη
ηση επενδύσ
σεων που βεελτιώνουν ττο τεχνολογιικό επίπεδο οργάνωσηςς και λειτουργίας, ώστε να
ανταποκκριθούν στις σημερινές ανταγωνιστικ
α
κές συνθήκες.
Η δράση αποσκοπεί στην ενσ
σωμάτωση ννέων τεχνολλογιών και διαδικασιώ
ών αυτοματο
οποίησης στην
σ
παραγωγική διαδικα
ασία, με στό
όχους την πα
αραγωγή σύγχρονων, πο
οιοτικών προοϊόντων και υπηρεσιών,, τη
μείωση ττου κόστουςς παραγωγήςς και λειτουρργίας και τη μείωση του περιβαλλονντικού αποτυ
υπώματος κα
ατά
τη λειτου
υργία των επ
πιχειρήσεωνν.
Οι ενισχχυόμενες επιχειρήσεις θα
θ δραστηριοοποιούνται σε τομείς τη
ης Περιφερεειακής στραττηγικής για την
έξυπνη εεξειδίκευση:: μεταποίηση
η του πρωτοογενή τομέα,, βιομηχανία
α της εμπειρίίας (τουρισμ
μός, πολιτισμ
μός,
δημιουρργική βιομηχχανία), παροχχή υπηρεσιώ
ών υγείας – ευεξίας,
ε
παροχή υπηρεσσιών ΤΠΕ.
Η δράση
η αφορά επ
πενδύσεις σεε ενσώματα και άυλα στοιχεία
σ
ενερ
ργητικού για
α επενδύσειις τεχνολογικκού
εκσυγχρονισμού ΜΜ
ΜΕ :



Ενσωμάτωση συστημάτω
ων αυτοματ οποίησης κα
αι τεχνολογικός εκσυγχρρονισμός για
α την παραγω
ωγή
σ
σύγχρονων και
κ ποιοτικώ
ών προϊόντωνν και υπηρεσ
σιών.
Επενδύσεις για την εφ
φαρμογή νέέων συστημ
μάτων τυπο
οποίησης πρροϊόντων και υπηρεσιών,
π
προσαρμοσμ
μένων στη ζή
ήτηση των α
αγορών.
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Επενδύσεις σε συστήματτα εξοικονόμ
μησης ενέργγειας.
Ενσωμάτωση πράσινωνν υποδομώνν για τη μείωση του περιβαλλονντικού αποττυπώματος της
εεπιχείρησης.

Οι Κωδιικοί Αριθμο
οί Δραστηριότητας που
υ προσδιορίίζουν τις επ
πιλέξιμες Μ
ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο
σ
Παράρτη
ημα VIII «ΚΩ
ΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕ
ΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
ΩΝ», της παρούσας πρόόσκλησης.
Ο Ειδικό
ός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείτα
ι
αι είναι η βεελτίωση του τεχνολογικοού επιπέδου
υ των ΜΜΕ της
Περιφέρρειας Ηπείρο
ου.
Η δράση
η χρηματοδο
οτείται από το
τ ΕΠ ΗΠΕΙΡΡΟΣ 2014‐20
020 και ειδικκότερα από ττον Άξονα Προτεραιότη
Π
τας
(Α.Π.) 011 «Ενίσχυση της περιφερ
ρειακής αντα
αγωνιστικότη
ητας με ανάπ
πτυξη της κα
αινοτομίας κα
αι των ΤΠΕ»..
Η συνολλική Δημόσια
α Δαπάνη τω
ων δράσεων ττης παρούσα
ας πρόσκλησ
σης, ανέρχετα
αι σε 5.000.0
000 €.
Στο πλα
αίσιο της πα
αρούσας πρόσκλησης δδύναται να ενταχθούν πράξεις,
π
έω
ως το 150% της συνολικής
συγχρημ
ματοδοτούμεενης δημόσιας δαπάνης..
Η δημόσ
σια δαπάνη συγχρηματο
οδοτείται απ
πό το Ευρωπ
παϊκό Ταμείο
ο Περιφερεια
ακής Ανάπτυ
υξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊ
αϊκής Ένωσηςς και από Εθνικούς Πόρρους. Το ΕΤΠ
ΠΑ συνεισφέρει στη χρηηματοδότησ
ση της στήριιξης
που στο
οχεύει στην ενίσχυση
ε
τηςς οικονομικήής, κοινωνικκής και χωρικής συνοχήςς με τη μείω
ωση των κύριων
περιφερρειακών ανιισορροπιών στην Ένω
ωση μέσω της στήριξη
ης της βιώ
ώσιμης ανα
απτυξιακής και
διαρθρω
ωτικής προσα
αρμογής τωνν περιφερεια
ακών οικονο
ομιών, συμπ
περιλαμβανοομένης της μετατροπής
μ
τ
των
βιομηχα
ανικών περιο
οχών που βρίσκονται
β
σσε παρακμή
ή και των περιφερειών
π
ν των οποίω
ων η ανάπτυξη
καθυστεερεί.
Οι ημερο
ομηνίες έναρ
ρξης και λήξης υποβολήςς των προτάσεων, παρου
υσιάζεται σττον ακόλουθο πίνακα:

Έ
Έναρξη
υπο
οβολής προτά
άσεων

Λήξη υποβ
βολής προτά
άσεων

21/11/2018

12
2/04/2019

Η ΕΥΔ Η
Ηπείρου δια
ατηρεί το δικαίωμα τροοποποίησης των ανωτέρω ημερομμηνιών και της
τ διαθέσιμ
μης
δημόσια
ας δαπάνης με βάση την
τ πορεία υλοποίησηςς των έργωνν στο Ε.Π. Ή
Ήπειρος 20
014‐2020. Κά
άθε
τροποπο
οίηση των ανωτέρω
α
σττοιχείων θα δημοσιεύετται στην ιστοσελίδα τοου ΕΠ Ήπειρος 2014‐20
020
(www.peeproe.gr) κα
αι του ΕΣΠΑ (www.espa.ggr).
Η δράση
η υλοποιείτα
αι σε όλα τα στάδια
σ
(υποοβολή, αξιολό
όγηση, ενστά
άσεις, υπαγω
ωγή, έλεγχοςς, πιστοποίηση,
τροποπο
οίηση, πληρ
ρωμή, έλεγγχος μακροοχρονίων υπ
ποχρεώσεωνν κλπ.) μέέσω του Πληροφοριακ
Π
κού
Συστήμα
ατος Κρατικώ
ών Ενισχύσεεων (Π.Σ.Κ.ΕΕ.), η πρόσβ
βαση στο οποίο
ο
δίνετα
αι στους δικαιούχους των
τ
ενισχύσεεων μέσω τη
ης ιστοσελίδ
δας www.ep endyseis.gr//mis και στο οποίο υποχχρεωτικά οι δικαιούχοι των
τ
ενισχύσεεων υποβάλλλουν το σύννολο των αιιτημάτων πρ
ρος την ΔΙΑΠ
Π Περιφέρειιας Ηπείρου (π.χ. αιτήμα
ατα
υποβολώ
ών, ενστάσεις, αιτήματα
α ελέγχου, αιτ
ιτήματα τροπ
ποποίησης κλπ.).

Κωδικόςς πρόσκληση
ης

744/2018

Τίτλος και περιγραφ
φή Δράσης

Ενίίσχυση τω
ων ΜΜΕ για επενδδύσεις τεχχνολογικού
εκσσυγχρονισμο
ού και εξοικο
ονόμησης εννέργειας

Τομείς

Επ
πιλέξιμοι ΚΑ
ΑΔ όπως ορίζονται στοο Παράρτημα VIII της
Πρρόσκλησης
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CO
O01: «Αριθμ
μός επιχειρή
ήσεων που λαμβάνουν στήριξη»,
συ
υνολικός στόχος ΕΠ: 50 (α
αριθμός)*
CO
O02:
«Αριιθμός
επιχειρήσεων
που
επ
πιχορηγήσειςς» συνολικόςς στόχος ΕΠ ::50*,
Δείκτες εεκροών

λαμβάνουν
λ

*σστη συγκεκριμένη δράση
η οι δύο δεείκτες λαμβάνουν την
ίδιια τιμή
CO
O08: «Αύξηση της απασχόλησης» συννολικός στόχχος ΕΠ:50,
CO
O34:Εκτιμώμ
μενη ετήσια μείωση
μ
των εκπομπών των αερίων
θε ρμοκηπίου , με μονάδα μέτρησης: ΤΤόνοι Ισοδυννάμου CO2

Γεωγραφ
φικές Ενότηττες υλοποίησης

Πεεριφέρεια Ηπ
πείρου

Συνολική διαθέσιμη
η Δημόσια Δαπάνη

5.0000.000 €

Κατηγορ
ρία ενίσχυση
ης

Ενίίσχυση επιχεειρηματικότη
ητας

Είδος πα
αρεχόμενωνν ενισχύσεωνν

Επ
πιχορήγηση (Grant)

Καθεστώ
ώς ενίσχυσης

Κα
ανονισμός de
e minimis 1407/2013

Ταμείο

ΕΤΤΠΑ

3.

ΦΟ
ΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φορέας Προκήρυξης της παρού
ύσας Δράσηης είναι η Ειιδική Υπηρεσία Διαχείριισης του Ε.Π
Π. Περιφέρεειας
Ηπείρου
υ (ΕΥΔ Ηπείρ
ρου). Η υποδοχή και αξξιολόγηση τω
ων προτάσεων, καθώς και η παρακολούθηση της
υλοποίη
ησης των εντταγμένων σχχεδίων θα γγίνει από τη
η Διεύθυνση Αναπτυξιακκού Προγρα
αμματισμού της
Περιφέρρειας Ηπείρο
ου (ΔΙΑΠ), η οποία
ο
έχει οοριστεί ως Εννδιάμεσος Φορέας (ΕΦ).
Η παρού
ύσα Δράση υλοποιείται
υ
με
μ βάση το ννομοθετικό πλαίσιο
π
που
υ διέπει την υυλοποίηση του
τ ΕΣΠΑ 20
014‐
2020. Οιι αρμοδιότηττες της ΕΥΔ Ηπείρου, οι οποίες αναθ
θέτονται στη
η ΔΙΑΠ υπό ττην άμεση επ
ποπτεία και τον
έλεγχό ττης, περιγρά
άφονται ανα
αλυτικά στηην υπ’ αριθμ. 746/23.0
03.2017 Απόόφαση του Περιφερειάρ
ρχη
Ηπείρου
υ Ορισμού τη
ης ως ΕΦ (ΦΕ
ΕΚ 1107/Β/330.03.2017), όπως τροποποιήθηκε κα
αι ισχύει.

4.

ΔΙΚ
ΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡ
ΡΟΥΠΟΘΕΣΕΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤ
ΤΟΧΗΣ

Α. Ως «
«Δικαιούχος»
» χαρακτηρίίζεται το νοομικό πρόσωπο (Επιχείίρηση) που υποβάλλει την πρότα
αση,
εκπλη
ηρώνοντας τον
τ ορισμό και προϋποοθέσεις της Μικρομεσαίίας Επιχείρηησης (ΜΜΕ) και φέρει την
ευθύνη έναντι τη
ης ΕΥΔ Περιφ
φέρειας Ηπείίρου/ΔΙΑΠ γιια την καλή εκτέλεση
ε
τουυ έργου.
υ Έργου προ
οέρχεται απόό τον Δικαιο
ούχο και έχεει την γενικήή εποπτεία του
τ έργου. Στις
Σ
Β. Ο Υπεύθυνος του
οδιότητές του περιλαμβά
άνονται η ευ
υθύνη της οιικονομικής και
κ διοικητικκής υποστήριξής του έργγου.
αρμο
Ο Υπεεύθυνος του
υ έργου αναλλαμβάνει τηην υποχρέωσ
ση να συγκενντρώνει τα δδικαιολογητιικά υλοποίησ
σης
του εεπενδυτικού σχεδίου, κα
αθώς και τηην τήρηση όλλων των παραστατικών,, που αφορο
ούν το έργο
ο. Ο
Υπεύθυνος του Δικαιούχου
Δ
του έργου εείναι υπεύθυνος για την επικοινωννία της επιχεείρησης με την
ΔΙΑΠ,, καθώς και για
γ την αρτιό
ότητα των π αραδοτέων του έργου.
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Γ. Δικαιιούχοι, που δύνανται να
α τύχουν δηημόσιας χρηματοδότηση
ης στο πλαίσσιο της παρούσας δράσ
σης,
είναι οι παρακάτω φορείς:
‐ Επ
πιχειρήσεις: κάθε μονά
άδα, ανεξάρρτητα από τη νομική της μορφήή, που ασκκεί οικονομ
μική
δρραστηριότηττα και οι Κωδ
δικοί Αριθμοοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ
Δ) περιλαμβά
άνονται στου
υς οριζόμενο
ους
σττο ΠΑΡΑΡΤΗ
ΗΜΑ VΙΙΙ της παρούσας π
πρόσκλησης.
Οι βασικκές προϋποθ
θέσεις συμμεετοχής των εεπιχειρήσεωνν που υποβά
άλλουν πρότταση, είναι οι ακόλουθεςς:
 Να
α δραστηριο
οποιούνται στους επιλέέξιμους τομ
μείς δραστηρ
ριότητας (ΚΑ
ΑΔ) που αναφέρονται στο
σ
Πα
αράρτημα VIII
V της παρ
ρούσας πρόόσκλησης, κα
αθώς και να πραγματοοποιήσουν τις
τ αντίστοιιχες
δα
απάνες στηνν Περιφέρεια
α Ηπείρου. ΕΕπισημαίνετα
αι ότι επιλέξιμοι θεωρούύνται οι ΚΑΔ
Δ 4ψηφιοι NA
ACE
(π
πχ 10.11) συ
υμπεριλαμβά
άνοντας όλεες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι
επ
πιχειρήσεις οφείλουν
ο
να διαθέτουν ττον ΚΑΔ επέννδυσης πριν την 1.1.20166.
 Το
ο επενδυτικό
ό σχέδιο θα βασίζεται
β
κα
αι θα αφορά μόνο στον επιλέξιμο
ε
τομμέα δραστηρ
ριότητας (ΚΑ
ΑΔ).
 Να
α περιλαμβ
βάνονται σττις Μικρομεεσαίες Επιχειρήσεις (Μ
ΜΜΕ), όπωςς ορίζονται στη Σύστα
αση
20003/361/ΕΚ της Επιτροπ
πής της 6ης Μαΐου 2003
3 και στο Πα
αράρτημα Ι ττου Κανονισ
σμού (ΕΕ) αρ
ριθ.
6551/2014 της Επιτροπής της
τ 17ης Ιουννίου 2014, σχετικά με τον ορισμό τω
ων πολύ μικρών, των μικρ
ρών
κα
αι των μεσαίίων επιχειρήσεων,
 Να
α λειτουργο
ούν αποκλεειστικά με μ
μία από τιις ακόλουθεες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού
ύ /
εμ
μπορικού χα
αρακτήρα (Α
Ανώνυμη Ετα
αιρία, Εταιρ
ρία Περιορισ
σμένης Ευθύύνης, Ομόρρ
ρυθμη Εταιρ
ρία,
Εττερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιρρισμοί) ή ατο
ομικές επιχειρήσεις,
 Να
α τηρούν βιβ
βλία Β' ή Γ' κατηγορίας τ ου Κ.Β.Σ.,
 Να
α έχει την‐ κατά περίπττωση‐ απαιττούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίαςς ή την υπο
οβληθείσα στον
σ
αρρμόδιο φορ
ρέα αίτηση
η ανανέωσηης αυτής, για τη/ις δραστηριόττητα/ες στη
ην/ις οποία
α/ες
δρραστηριοποιιείται. Επιχειρήσεις που
υ στερούντα
αι της απαιττούμενης νόόμιμης άδεια
ας λειτουργίίας,
κα
αθώς και επιιχειρήσεις τω
ων οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικκά και δεν έχχουν υποβάλλλει αίτηση για
έκκδοση αναννεωμένης άδειας
ά
λειτοουργίας μέέχρι την ημ
μερομηνία υποβολής της πρότασ
σης
απ
πορρίπτοντα
αι εξ αρχής από τη δρά
άση. Οι επιχχειρήσεις μεε δραστηριόττητες για τη
ην άσκηση των
τ
οπ
ποίων δεν απ
παιτείται άδεια λειτουργγίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθθυνη Δήλωσ
ση του Νόμιμ
μου
Εκκπροσώπου όπου θα βεεβαιώνεται ότι δεν απα
αιτείται η έκδοση άδεια
ας λειτουργγίας ή έγγρα
αφο
απ
παλλαγής απ
πό την σχετικκή υποχρέωσση με αναφο
ορά στο θεσμ
μικό πλαίσιοο.
 Να
α μη βρίσκοννται υπό πτώ
ώχευση, εκκα
αθάριση ή αναγκαστική
α
διαχείριση,
 Να
α μην αποτελούν προβ
βληματικές εεπιχειρήσεις σύμφωνα με
μ τα οριζό μενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:
ΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ
ΟΡ
ΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩ
ΩΝ της παροούσας πρόσκκλησης,
της
 Να
α μην εκκρεμεί σε βάρος τους α
ανάκτηση εννίσχυσης καττόπιν προηγγούμενης αποφάσεως
α
Επ
πιτροπής, μεε την οποία μια ενίσχυσση κηρύσσετται παράνομ
μη και ασυμμβίβαστη με την εσωτερ
ρική
αγγορά,
• Δ
Δεν έχουν επ
πιβληθεί στη
ην επιχείρησση πρόστιμα για τους λόγγους του αρ.. 39 παρ. 1 Ν.
Ν 4488/2017
7 τα
οποία
α έχουν απο
οκτήσει τελεεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις
π
εργατικής νομοθεσίας
ν
και
ειδικό
ότερα για:
‐
‐

Παράβασ
ση «υψηλής» ή «πολύ υ ψηλής» σοβ
βαρότητας (3
3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
Αδήλωτη
η εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

 Να
α μην έχει γίνει
γ
έναρξη
η εργασιών για το έργο
ο ή τη δρασ
στηριότητα ππριν την υπο
οβολή γραπ
πτής
αίίτησης ενίσχυσης,
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 Να
α έχουν κλλείσει δύο (2) τουλάχχιστον ετήσ
σιες οικονομ
μικές χρήσεεις (2016,20
017) κατά την
ημ
μερομηνία υποβολής
υ
τηςς πρότασής ττους, έναρξη
η δραστηριόττητας πριν τ ην 1.1.2016..
 Να
α υποβάλλλουν επενδ
δυτικό σχέδδιο, καθώς και το σύνολο τω
ων αναγκαίων στοιχείίων,
διικαιολογητικκών και εντύπ
πων, όπως οορίζονται από
ό την παρούσα πρόσκληηση,
 Να
α υποβάλλουν στα επενδ
δυτικά σχέδδιά τους δαπάνες που δεεν έχουν χρη ματοδοτηθεεί και δεν έχο
ουν
εννταχθεί σε άλλλο πρόγραμ
μμα που χρηηματοδοτείτα
αι από εθνικκούς ή κοινοττικούς πόρους
 Να
α δεσμευτο
ούν ότι τα επενδυτικά
ε
τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεεί για ένταξη και δεν θα
υπ
ποβληθούν σε
σ άλλο πρόγγραμμα που
υ χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοοινοτικούς πόρους.
 Να
α υποβάλλουν μία επενδ
δυτική πρότα
αση ανά Α.Φ
Φ.Μ.
 Να
α μην είναι εξωχώρια
ε
(offshore) η επ
πιχείρηση.
 Το
ο συνολικό ποσό
π
των εννισχύσεων ή
ήσσονος σημ
μασίας που έχει
έ λάβει σστο παρελθό
όν η επιχείρη
ηση
(ενιαία επιχείίρηση), συμπ
περιλαμβανοομένης της ενίσχυσης
ε
απ
πό αυτή τη Δράση, να μην
μ υπερβαίίνει
το
ο ποσό των 200.000
2
ευρώ
ώ μέσα σε μίία τριετία (τρέχον οικονο
ομικό έτος κκαι τα δύο (2
2) προηγούμεενα
οιικονομικά έτη)
έ
πριν από
α
τον χρόόνο χορήγη
ησης του εννόμου δικκαιώματος της
τ
ενίσχυσ
σης.
Διιευκρινιστικά
ά επισημαίνεεται:


ι) Σεε περίπτωση
η συγχωνεύσσεων ή εξαγγορών, όλες οι προηγούύμενες ενισχχύσεις ήσσονος
σημα
ασίας που έχχουν ήδη χορρηγηθεί σε οποιαδήποτε
ο
ε από τις συγγχωνευόμεννες επιχειρήσ
σεις
λαμβ
βάνονται υπ
πόψη για να προσδιορισ
στεί κατά πό
όσο η νέα εννίσχυση ήσσ
σονος σημασ
σίας
στη νέα ή στην εξαγοράζοουσα επιχείίρηση υπερβαίνει το σσχετικό ανώ
ώτατο όριο. Οι
ονος σημασίίας που είχα
αν χορηγηθεεί νομίμως ππριν από τη συγχώνευση ή
ενισχχύσεις ήσσο
την εξαγορά
ε
παρ
ραμένουν νόόμιμες



.ιι) Αν
Α μια επιχχείρηση δια
ασπαστεί σεε δύο ή πεερισσότερες χωριστές επιχειρήσεις
ε
ς, η
ενίσχχυση ήσσονος σημασία ς που χορηγγήθηκε πριν από τη διά
άσπαση κατα
αλογίζεται στην
σ
επιχεείρηση που έλαβε αυτήή την ενίσχυ
υση, η οποία
α είναι κατά
ά κανόνα η επιχείρηση
ε
π
που
ανέλλαβε τις δρ
ραστηριότηττες για τις οποίες χρη
ησιμοποιήθηηκε η ενίσ
σχυση ήσσονος
σημα
ασίας. Εάν ο εν λόγω
ω καταλογισ
σμός δεν είίναι δυνατόός, οι ενισχύσεις ήσσονος
σημα
ασίας πρέπεει να καταννέμονται ανναλογικά μεε βάση τη λογιστική αξία
α
των ιδίίων
κεφα
αλαίων των νέων
ν
επιχειρρήσεων κατά
ά την πραγμα
ατική ημερομμηνία της διιάσπασης.

 Να
α πληρούνται ως αναφ
φορά την εννεργειακή ανναβάθμιση κτιρίων οι α
απαιτήσεις του
τ ΚΕΝΑΚ και
ειδ
δικότερα όσ
σα αναφέροννται στο Κεφ
φάλαιο Γ. Επ
πισημαίνεταιι ότι, όπου α
απαιτείται σύ
ύμφωνα με τον
ΚΕΕΝΑΚ, οι παρεμβάσειις ενεργεια
ακής αναβά
άθμισης κτιρίων θα πρέπει υπ
ποχρεωτικά να
ανναβαθμίζουνν τα κτίρια στην
σ
κατηγορρία ενεργεια
ακής απόδοσ
σης μεγαλύτεερης ή ίσης της
τ Β σύμφω
ωνα
μεε την παράγγραφο 5 του άρθρου 7 του ΚΕΝΑΚ. Στην περίπτωση πουυ δεν υπάρχχει δυνατότη
ητα
επ
πίτευξης του
υ ανωτέρω στόχου,
σ
για κτίρια ειδικκών κατηγορ
ριών, σύμφω
ωνα με τις προβλέψεις
π
τ
του
άρρθρου 11 το
ου ΚΕΝΑΚ, υπ
ποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία
α Δόμησης η απόφαση του Συμβουλλίου
Αρρχιτεκτονικής και η Αιτιολογική κα ι Τεχνική Έκκθεση της παραγράφου
π
υ 11 του άρ
ρθρου 6 του
υ Ν.
40067/2012 , οι
ο οποίες συννοδεύουν τη ν ΜΕΑ και παρέχουν
π
επα
αρκή τεκμηρρίωση για τυ
υχόν αλλοίωσ
ση ,
κα
ατά τρόπον μη αποδεκττό, του χαρα
ακτήρα ή της εμφάνισήςς του ή τυχόόν παραβίασ
ση των ειδικκών
ών που επιβάλλον οι διοικητικές πράξεις πρ
όρρων και μορφολογικώνν περιορισμώ
ροστασίας που
π
διιέπουν το προστατευόμ
π
μενο κτίριο ή περιοχή. Η κάλυψη του
τ ανωτέρω
ω ενεργειακκού στόχου θα
πιιστοποιείται από Ενεργειακό Επιθεω
ωρητή , εγγεγγραμμένο σττο Μητρώο ΕΕνεργειακώνν Επιθεωρητών,
τό
όσο πριν όσο
ο και μετά τη
ην υλοποίησση των παρεμ
μβάσεων και σε κάθε πεερίπτωση πρ
ριν την ορισττική
πα
αραλαβή του
υ έργου.
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Για τη σ
σχεδιαζόμενη
η πράξη δενν πρέπει να
α έχει γίνει έναρξη εργα
ασιών του υυπό ενίσχυσ
ση επενδυτικκού
σχεδίου πριν από τη
ην υποβολή της αίτησηςς υποβολής από τους δικαιούχους σστο πλαίσιο
ο της παρούσ
σας
ησης. Σε ανττίθετη περίπ
πτωση το σύ νολο του επ
πενδυτικού σχεδίου
σ
καθθίσταται μη επιλέξιμο προς
πρόσκλη
χρηματο
οδότηση. Εξα
αίρεση αποττελεί η έκδοσση αρχικού Π.Ε.Α. η οπο
οία δύναται να είναι προ
ογενέστερη της
ημερομη
ηνίας υποβο
ολής του επεννδυτικού σχεεδίου. Αναφ
φορικά με το Π.Ε.Α. επισηημαίνονται τα
τ κάτωθι:
 το Π.Ε.Α. το
ου προτεινόμ
μενου κτιρίο υ στην υφισ
στάμενη κατά
άστασή του ππρέπει να έχχει ημερομη
ηνία
ως
έκδοσης μεεταγενέστερη
η της ημεροομηνίας ενημέρωσης το
ου ειδικού λλογισμικού ΤΕΕ–ΚΕΝΑΚ,
Τ
προς τον ισχύοντα Κανονισμόό Ενεργεια
ακής Απόδο
οσης Κτιρίίων ΚΕΝΑΚ
Κ 2017 (Α
Α.Π.
ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.0
06.2017, ΦΕΚΚ 2367/Β/12
2.07.2017), ήτοι ημερομηηνία μεταγεννέστερη της 27‐
11‐2017.
 Σε περίπτω
ωση που το ΠΕΑ εκδίδεεται στο πλαίσιο χρημα
ατοδοτούμεννων ‐ από εθνικούς ή//και
κοινοτικούςς πόρους ‐ προγραμμάτω
π
ων, οι συστά
άσεις αναφέέρονται, καττά προτεραιό
ότητα, με βά
άση
τις επιλέξιμ
μες, κάθε φορά, παρρεμβάσεις που
π
ικανοπο
οιούν τις α
απαιτήσεις του παρόνντος
κανονισμού
ύ και του προγράμματο
π
ος, τις αντίσ
στοιχες τιμο
ολογούμενεςς δαπάνες, καθώς και την
εξοικονομούμενη ενέργγεια από τις π
παρεμβάσειις.
Οι ανωττέρω προϋπ
ποθέσεις πρέπει να π
πληρούνται στο σύνολ
λό τους. Η μη ικανοπ
ποίηση μιαςς ή
περισσό
ότερων εξ αυ
υτών αποτελλεί συνθήκη αποκλεισμο
ού της αίτησ
σης χρηματοδδότησής του
υς και συνεπ
πώς
λόγο απόρριψης.
Δεν έχου
υν δικαίωμα υποβολής πρότασης
π
:

5.



ο
οι δημόσιεςς επιχειρήσεις, οι δημόσσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυ
υγατρικές το
ους,
καθώς και οι
ο εταιρείες στο
σ κεφάλαιιο ή τα δικαιιώματα ψήφ
φου των οποοίων συμμετέέχουν, άμεσα ή
έέμμεσα, με ποσοστό
π
μεγγαλύτερο το υ είκοσι πένντε τοις εκατό
ό (25%) οι Ο
Ο.Τ.Α. και όλο
οι οι παραπά
άνω
δ
δημόσιοι φο
ορείς μεμονω
ωμένα ή απόό κοινού.



Ο
Οι επιχειρήσ
σεις που ενττάσσεται σε ήδη οργανω
ωμένο ομοιό
όμορφο δίκττυο διανομή
ής προϊόντω
ων ή
π
παροχής υπ
πηρεσιών και
κ
οι οποίίες εκμεταλλλεύονται κατόπιν σχεττικών συμβ
βάσεων άδεειες
εεκμετάλλευσ
σης δικαιωμάτων διανοηητικής ιδιοκττησίας, που αφορούν συυνήθως εμπο
ορικά σήματτα ή
δ
διακριτικούςς τίτλους κα
αι τεχνογνωσσία για την χρήση και τη
τ διανομή α
αγαθών ή υπηρεσιών
υ
(π
π.χ.
ffranchising, shop in shop
p, δίκτυο πρα
ακτόρευσης κ.λ.π.).

ΕΠΙΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Τ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΑΣ

Η παρού
ύσα πρόσκλη
ηση υποβολής προτάσεω
ων αφορά το
ον τεχνολογικό εκσυγχροονισμό υφισ
στάμενων ΜΜΕ
και ενίσ
σχυση του κόστους πο
ου σχετίζετα
αι με την προστασία
π
περιβάλλοντ
π
τος και του
υ κόστους των
τ
πρόσθεττων επενδυττικών δαπανώ
ών ώστε να εεπιτευχθεί υψηλότερο
υ
επίπεδο ενερργειακής από
όδοσης.
Οι ενισχχυόμενες επ
πιχειρήσεις δύναται
δ
να δραστηριοπ
ποιούνται σεε όλους τουυς επιλέξιμο
ους τομείς ενώ
ε
προτερα
αιότητα θα δοθεί
δ
σε επ
πενδυτικά σχχέδια στουςς τομείς της Περιφερειιακής στραττηγικής για την
έξυπνη εξειδίκευση: μεταποίησ
ση πρωτογεννή τομέα, βιομηχανία
β
της
τ εμπειρία
ας (τουρισμό
ός, πολιτισμ
μός,
δημιουρργική βιομηχχανία), παροχχή υπηρεσιώ
ών υγείας – ευεξίας,
ε
παροχή υπηρεσσιών ΤΠΕ.
Πιο συγκκεκριμένα οιι προτάσεις που
π θα υποββληθούν αφορούν:
•

Ενσ
σωμάτωση συστημάτων
σ
αυτοματοπ
ποίησης και τεχνολογικό
ός εκσυγχροονισμός για την παραγω
ωγή
σύγγχρονων και ποιοτικών προϊόντων
π
κα
αι υπηρεσιών.

•

Επεενδύσεις για
α την εφα
αρμογή νέω
ων συστημά
άτων τυποπ
ποίησης πρροϊόντων κα
αι υπηρεσιών,
προ
οσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορρών.

•

Επεενδύσεις σε συστήματα
σ
εξοικονόμησ
ε
σης ενέργειας.
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•

Ενσ
σωμάτωση πράσινων
π
υποδομών
υ
για τη μείίωση του περιβαλλοντ
π
τικού αποτυπώματος της
επιχχείρησης.

Στο Παρ
ράρτημα VIIII «ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩ
ΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» αναφέροντα
α
αι οι επιλέξιιμοι ΚΑΔ στο
ους
οποίουςς πρέπει να δραστηριοπο
δ
οιείται η προος ενίσχυση επιχείρηση.
ε
περίπτωση επιχειρήσεω
ων που δ ραστηριοπο
οιούνται σττους τομείςς της αλιείας και της
Στην π
υδατοκα
αλλιέργειας και της πρω
ωτογενούς πα
αραγωγής γεεωργικών πρ
ροϊόντων (οιι οποίοι δεν εμπίπτουν στο
σ
πεδίο εφ
φαρμογής το
ου Καν. ΕΕ 1407/2013)
1
κκαι δραστηρ
ριοποιούνταιι επίσης σε έέναν ή περισ
σσότερους από
α
τους Κω
ωδικούς επιλλέξιμων δρα
αστηριοτήτω
ων του Παραρτήματος VIII οι οποοίοι εμπίπτουν στο πεεδίο
εφαρμογγής του Καν. ΕΕ 1407/20
013 η παρού
ύσα πρόσκλη
ηση εφαρμό
όζεται σε ενισ
ισχύσεις χορηγούμενες στις
σ
επιλέξιμ
μες αυτές δραστηριότηττες, υπό τηνν προϋπόθεσ
ση ότι διασφ
φαλίζεται μεε κατάλληλα
α μέσα, όπω
ως ο
διαχωρισ
σμός των δρ
ραστηριοτήττων ή η διά
άκριση του κόστους,
κ
ότιι οι δραστηρριότητες στο
ους τομείς που
π
εξαιρούννται από το
ο πεδίο εφα
αρμογής το υ παρόντοςς κανονισμού δεν τυγχά
άνουν ενίσχχυσης ήσσονος
σημασία
ας που χορηγγείται δυνάμ
μει του παρόόντος κανονισμού.

6.

ΕΠΙΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δ
– ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

6.1. ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι κύριεες κατηγορίες επιλέξιμωνν δαπανών ( Κ.Δ.) και οι επιμέρους
ε
υπ
ποκατηγορίεες τους είναιι οι εξής:
Α/Α
1
1.1
1.2

ΚΑΤΗΓΟ
ΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
Ε
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Χ
Εργασίεςς μετά ή άνευ
υ υλικών επίί κτιριακών και
κ λοιπών εγκαταστάσε
ε
εων
Παρεμβά
άσεις για τη βελτίωση
β
,α
αναβάθμιση και
κ διαμόρφωση περιβάλλλοντος χώρ
ρου

1.3

Κατασκευές, διαμορφ
φώσεις, επεκ
κτάσεις, διαρρυθμίσεις για
γ την διευκκόλυνση
προσβασ
σιμότητας τω
ων ΑμεΑ

1.4

Διαμόρφ
φωση εσωτερ
ρικού χώρου μικρής κλίμακας

1.5

Κτιριακές παρεμβάσεεις για την π
προστασία το
ου Περιβάλλο
οντος και Εξοοικονόμηση Ενέργειας
και Ύδαττος και επεξεεργασίας απ οβλήτων

1.6

Χώροι απ
ποθήκευσης εφόσον απο
οτελούν τμήμ
μα της επένδυσης

1.7

Ειδικές διαμορφώσει
δ
ις χώρων

2

ΜΗΧΑΝΗ
ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
Λ
ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΣ

2.1

Προμήθεεια νέων σύγ
γχρονων μηχα
ανημάτων κα
αι λοιπού εξοπλισμού

2.2

Μεταφορ
ρά, εγκατάστταση και θέσ
ση σε λειτουρ
ργία, νέων σύγχρονων
σ
μμηχανημάτων
ν και λοιπού
εξοπλισμ
μού

2.3

Εξοπλισμ
μός για την προστασία
π
το
ου Περιβάλλ
λοντος και Εξ
ξοικονόμηση Ενέργειας

2.4

Συστήματα αυτοματισ
σμού,ειδικά συστήματα πληροφορικ
π
ής και δικτυώ
ώσεων

2.5

Μεταφορ
ρικά Μέσα

2.6

Συστήματα ασφαλεία
ας εγκαταστά
άσεων, συσττήματα πυρόσβεσης

2.7

Λοιπός Εξοπλισμός
Ε
επιχείρησης

3

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡ
ΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΙΣΜΙΚΟΥ

3.1

Λογισμικ
κό και δικαιώ
ώματα χρήση
ης (licenses) προγραμμάττων λογισμικκού

3.2

Υπηρεσίεες υποστήριξξης προμηθεευόμενου λογ
γισμικού

33

Υπηρεσίεες εγκατάσττασης και πα
αραμετροποίη
ησης Λογισμικού/Εφαρμμογών
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3.4
35
3.6
4

Υπηρεσίεες προμήθεια
ας/χρήσης Λ
Λογισμικού υπό καθεστώς
ς «Software as a Service
e», «cloud
computin
ng» ή άλλο παρεμφερές
π
αυτού
Κόστος εκπαίδευσης
ε
του προσωπ
πικού.
Δαπάνεςς για παροχή εύλογων πρ
ροσαρμογών
ν για την κάλ
λυψη των ανα
αγκών ατόμων με
αναπηρία
α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤ
ΤΟΥΣ / ΤΕΧΝ
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜ
ΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚ
ΚΗ ΥΠΟΣΤΗ ΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1

Πιστοποίίηση συστημά
άτων διασφά
άλισης ποιόττητας και περ
ριβαλλοντικήής διαχείριση
ης

4.2

Δαπάνεςς υποβολής της αίτησης χχρηματοδότη
ησης

4.3

Δαπάνεςς παροχής υπ
πηρεσιών πα ρακολούθησ
σης και διαχε
είρισης επενδδύσεων

Οι επιλέξιμες δαπάννες δίνονται με τη μορφήή επιχορήγησ
σης, αφορού
ύν :
α) Επενδ
δυτικές δαπά
άνες σε άυλα
α και ενσώμα
ατα στοιχεία
α ενεργητικού,
β) Επενδυτική δαπάνηη που σχετίζεεται με την π
προστασία περιβάλλοντο
ος,
γ) Επενδυυτικές δαπάνεες ώστε να επιτευχθεί υψ
ψηλότερο επ
πίπεδο ενεργγειακής απόδδοσης.
Ως ημερομηνία επιλλεξιμότητας δαπανών
δ
ορίίζεται η ημερομηνία υπο
οβολής της α
αίτησης χρημ
ματοδότησηςς.
άνες πληρού
ύν τους όροους που κα
αθορίζει η αριθμ.
α
1104427/ΕΥΘΥ 10
020/20.10.20
016
Οι επιλέέξιμες δαπά
Απόφασ
ση του Υπουρ
ργού Οικονο
ομίας, Υποδοομών, Ναυτιιλίας & Τουρ
ρισμού (ΦΕΚΚ 3521/Β/01.11.2016) όπ
πως
τροποπο
οιήθηκε και ισχύει.
ι
Η επένδυση διατηρεείται στην περιοχή όπου
υ χορηγείταιι η ενίσχυση για τουλάχχιστον τρία (3
3) χρόνια, μετά
ης επένδυση
ης. Αυτό δε ν εμποδίζειι την αντικα
ατάσταση μοονάδας ή εξξοπλισμού που
π
την ολοκλήρωση τη
κατέστησαν παρωχη
ημένα ή υπέστησαν βλά βες κατά την περίοδο αυτή, με άλλοο τουλάχιστον ισοδύναμ
μου
αποτελέέσματος εξοπ
στη συγκεκρ
πλισμό, εφό
όσον η οικοννομική δρασ
στηριότητα διατηρείται
δ
ριμένη περιο
οχή
κατά τηνν ανωτέρω ελάχιστη
ε
απ
παιτούμενη π
περίοδο καιι κατόπιν έγκκρισης του α
αιτήματος από
α το αρμό
όδιο
όργανο π
παρακολούθ
θησης της πρ
ράξης.
Επιπλέονν τα αποκτώ
ώμενα στοιχεεία ενεργητιικού πρέπει να είναι καινούρια. Δενν επιτρέπετα
αι η απόκτησ
σης
στοιχείω
ων ενεργητικού άλλης επ
πιχειρηματικήής εγκατάστασης.
Τα άυλα
α στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξξιμα για τονν υπολογισμό των επενδδυτικών δαπ
πανών, εφόσ
σον
πληρούνν τις ακόλουθες προϋποθ
θέσεις:
α) πρρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλεειστικά στηνν επιχειρημα
ατική εγκατά
άσταση που
υ λαμβάνει την
ενίσχχυση·
β) πρρέπει να είνα
αι αποσβεστέέα·
γ) πρέπει να αγορ
ράζονται σύμφωνα με τοους όρους τη
ης αγοράς απ
πό τρίτους ππου δεν έχου
υν σχέση με τον
αγοραστή και
α χορηγείτα
αι η
δ) πρρέπει να περιλαμβάνονται στα στοοιχεία ενεργητικού της επιχείρησηςς στην οποία
ενίσχχυση και να
α παραμένουν συνδεδεεμένα με το
ο έργο για το οποίο χχορηγείται η ενίσχυση επί
τουλά
άχιστον τρία
α έτη.

Επενδυτικές δαπά
άνες σε ενσώ
ώματα στοιιχεία ενεργγητικού
Κ.Δ. 1. Κ
Κτίρια, εγκατταστάσεις κα
αι περιβάλλλων χώρος
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Επενδυττικές δαπάνεες για κατα
ασκευή, ανα
αβάθμιση, διαμόρφωση
δ
κτιριακών υποδομών με σκοπό την
προστασ
σία του περιβάλλοντος και
κ την υψηλλότερη ενεργγειακή απόδοση.
Οι κτιρια
ακές επενδύσ
σεις περιλαμ
μβάνουν ενδδεικτικά:


Κτιριακές εργασίες,
ε
ηλεκτρομηχα
η
ανολογικές εργασίες, εγκατάστασση δικτύωνν και ειδιικές
εεγκαταστάσεεις, στους χώρους παραγωγή
ής, αποθήκκευσης κα
αι διάθεσης προϊόντων,
εεργαστηριακκούς χώρουςς, χώρους πα
αροχής υπηρ
ρεσιών και χώ
ώρους διοίκηησης της επιιχείρησης.



Εργασίες βελλτίωσης, ανα
αβάθμισης κκαι διαμόρφ
φωσης περιβά
άλλοντος χώ
ώρου εφόσονν συνάδει μεε το
εεπενδυτικό σχέδιο.
σ



Κατασκευές,, διαμορφώ
ώσεις, επεκττάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιρια
ακών εγκατα
αστάσεων που
π
α
αποβλέπουνν στη διευκό
όλυνση πρό σβασης τωνν ΑμΕΑ, σύμ
μφωνα με τιις Οδηγίες Σχεδιασμού
Σ
για
Α
ΑμΕΑ «Σχεδιιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ.



Επεμβάσεις επί του κελλύφους με π
προσθήκη μό
όνωσης (τοπ
ποθέτηση θεερμομόνωση
ης (εξωτερικά
άή
εεσωτερικά) στην επιστέγγαση (είτε α
αυτή διαμορ
ρφώνεται ωςς επίπεδο δώ
ώμα ή ως ορ
ροφή κάτω από
α
μη θερμομο
ονωμένη στέγη), στην εξω
ωτερική τοιχχοποιία, στο
ον φέροντα οοργανισμό, καθώς
κ
και στην
σ
ο
οροφή επάννω από ανο
οιχτό υπόστυ
υλο χώρο (pilotis) ή απ
πό άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π
π.χ.
δ
δάπεδο ισογγείου), με επ
πικάλυψη κα
ατά περίπτωσ
ση είτε με επ
πιχρίσματα εείτε με ελαφ
φρά πετάσμα
ατα.
ΣΣτην κατηγο
ορία αυτή γίνονται αποδδεκτές και συμπληρωμα
ατικές (και όχχι αυτοτελείίς) δαπάνες για
ττα λοιπά στα
αθερά ή κινη
ητά συστήμα
ατα σκίασης (σκίαστρα, τέντες).
τ
αλοπινάκωνν ή/ και πλα
Α
Αντικατάστα
αση κουφωμ
μάτων και υα
αισίων που ννα πληρούν τις απαιτήσ
σεις
ττου Κανονισ
σμού Ενεργειιακής Αποδοοτικότητας Κττιρίων.




Φ
Φυτεμένο δώ
ώμα.



Α
Αναβάθμιση
η συστήματο
ος θέρμανσηςς/ψύξης. Στη
ην κατηγορία
α αυτή είναιι επιλέξιμες:
aa)



Η εγκκατάσταση νέου
ν
ή ανττικατάσταση συστήματο
ος καυστήρα
α ‐ λέβητα με καινού
ύριο
σύστη
ημα καυστήρ
ρα ‐ λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγγραερίου, Η εγκατάστασ
ση /
αντικα
ατάσταση αφορά
α
στονν ηλεκτρομη
ηχανολογικό εξοπλισμόό του λεβηττοστασίου στο
σ
σύνολλό του και του δικττύου διανο
ομής (αυτοματισμοί, κκυκλοφορηττές, καμινά
άδα,
αντικα
ατάσταση ή μόνωση
μ
σωλληνώσεων, κλπ.).
κ
Δεν είνναι επιλέξιμεες οι δαπάνεες για δεξαμεενή
πετρελλαίου ή υγραερίου
υ
κκαι τερματικές μονάδ
δες απόδοσσης θερμότητας (σώμα
ατα
καλορ
ριφέρ, ενδοδαπέδιο σύσττημα, κλπ).
b
b)
Η τοποθέτηση δια
ατάξεων αυττομάτου ελέγχου της λειτουργίας τοου συστήματτος θέρμανσ
σης,
όπτες, αυτομ
ματισμοί ανττιστάθμισης ή/και υδρα
αυλικής ισορ
ρροπίας για
α τη
όπως χρονοδιακό
ρύθμιση των μερ
ρικών φορτίίων (τρίοδη ή τετράοδη
η ηλεκτροβά
άννα, ρυθμιστές στροφ
φών
κυκλοφορητών, κλλπ), θερμοσστάτες χώρων, θερμοστα
ατικές κεφαλλές θερμαντικών σωμάτων,
κλπ., συμπεριλαμ
μβανομένων συστημάτω
ων θερμιδομ
μέτρησης για
α την καταννομή δαπαννών
θέρμα
ανσης.
cc)
Αντλίεες Θερμότητας.
d
d)
Κατ’ αντιστοιχία
α
τα
α ηλεκτρολοογικά ως συννοδευτικές ερ
ργασίες.
ΣΣτην κατηγο
ορία των κττιριακών συ
υμπεριλαμβά
άνονται όλεςς οι ηλεκτρρολογικές, υδραυλικές, και
ατά τέτοιο τρόπο ώστεε ο
λλοιπές εγκα
αταστάσεις οι
ο οποίες είίναι συνδεδ
δεμένες με το κτίριο κα
α
αποχωρισμό
ός τους να μην
μ είναι δυννατόν να γίννει χωρίς να
α προκαλέσεει καταστροφ
φή του κτιρίίου.
Επισημαίνετται ότι όλες οι υπόλοιπεες μονάδες κλιματισμού
ύ – αερισμο ύ, λέβητες, καυστήρες κλπ
κ
σ
συμπεριλαμ
μβάνονται σττην κατηγορίία μηχανήμα
ατα – εξοπλισ
σμός.
Ενεργειακή αναβάθμιση
α
η με συστήμα
ατα Ανανεώσ
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέέρμανση/ ψύξη
και ΣΗΘΥΑ. Στην κατηγγορία αυτή είναι επιλέξξιμη η τοποθέτηση ηλια
ακών συστη
ημάτων για την
π
παροχή ζεσττού νερού χρ
ρήσης ή/καιι υποβοήθησ
ση του κυρίω
ως συστήματτος θέρμανσ
σης (συλλέκττης,
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δ
δοχείο απο
οθήκευσης νερού, βάσση στήριξη
ης, σωληνώ
ώσεις, κλπ) καθώς κα
αι συστήμα
ατος
εεξυπηρέτησης των φορττίων θέρμαννσης/ ψύξηςς που λειτου
υργεί με τηνν αξιοποίηση
η ανανεώσιμ
μης
π
πηγής ενέργγειας, (π.χ. καυστήρας β ιομάζας, ανττλίες θερμόττητας, ηλιοθθερμικά συσττήματα, κλπ.) ή
σ
συστήματοςς συμπαραγω
ωγής ηλεκτριισμού και θεερμότητας υψ
ψηλής απόδδοσης (ΣΗΘΥΑ
Α).
ΣΣτην κατηγο
ορία των κττιριακών συ
υμπεριλαμβά
άνονται όλεςς οι ηλεκτρρολογικές, υδραυλικές, και
λλοιπές εγκα
αταστάσεις οι
ο οποίες είίναι συνδεδ
δεμένες με το κτίριο κα
ατά τέτοιο τρόπο ώστεε ο
α
αποχωρισμό
ός τους να μην
μ είναι δυννατόν να γίννει χωρίς να
α προκαλέσεει καταστροφ
φή του κτιρίίου.
Επισημαίνετται ότι όλες οι
ο υπόλοιπεςς μονάδες συμπεριλαμβάνονται στηην κατηγορία
α μηχανήματτα –
εεξοπλισμός.
 Μόνωση δικκτύων μεταφ
φοράς συστη μάτων θέρμ
μανσης/ψύξη
ης.
τίρια (BEMS).
 Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστ ημάτων διαχχείρισης ενέργειας σε κτί
 Παθητικά συ
υστήματα φυ
υσικού και ε νεργειακού τεχνητού φω
ωτισμού.
αποβλήτων
 Παρεμβάσειις για την επεξεργασία α
Οι δαπά
άνες κατασ
σκευής, ανα
αβάθμισης, διαμόρφωσ
σης κτιριακώ
ών εγκατασστάσεων προκύπτουν από
α
υποβαλλλόμενη πλήρ
ρη τεχνική μελέτη,
μ
υπογγεγραμμένη από αρμόδ
διο /αρμόδιοους μηχανικό
ό / μηχανικο
ούς
και είνα
αι σύμφωνεςς με τις απαραίτητες εγκκρίσεις και αδειοδοτήσεεις, όπως ορρίζει η κείμεενη νομοθεσ
σία,
ειδάλλω
ως θα είναι μη επιλέξιμεςς.
Οι κτιρια
ακές υποδομ
μές πρέπει να
α είναι προσσαρμοσμένεςς στις ειδικέςς λειτουργικέές ανάγκες της
τ επένδυση
ης
Σε περίπ
πτωση μίσθω
ωσης κτιριακκών υποδομ
μών αυτή πρ
ρέπει να συννεχίζεται για
α τουλάχιστο
ον οκτώ (8) έτη
από την ημερομηνία
α έγκρισης του επενδυτιικού σχεδίου
υ. Ειδικά σε περίπτωση ππου στο επεενδυτικό σχέέδιο
πεται κατασκκευή νέου κττιρίου η διά
άρκεια πρέπεει να ανέρχεται σε τουλά
άχιστον δεκα
απέντε (15) έτη
προβλέπ
από την ημερομηνία
α έγκρισης το
ου επενδυτικκού σχεδίου.
ρίπτωση παρρατάσεων για
γ λόγους ανωτέρας
α
βίίας, η μίσθω
ωση πρέπει να
Σε κάθε περίπτωση και σε περ
όμενη ημερο
ομηνία ολοκκλήρωσης το
ου επενδυτικκού
συνεχίζεεται για τουλλάχιστον τρίία έτη μετά την αναμενό
έργου.
Σημειώννεται ότι:
 ΤΤο Πρόγραμ
μμα αφορά σε κτήρια που διαθέέτουν οικοδομική άδεια
α ή άλλο νομιμοποιητ
ν
τικό
έέγγραφο, όττι υφίστανται νόμιμα.
 ΣΣε περίπτω
ωση αξιοποίησης Ανανεεώσιμων Πη
ηγών Ενέργγειας ανεξά
άρτητα από την ισχύ της
υποδομής, θα πρέπει να
ν διεξάγετται ανάλυση
η κόστους‐οφ
φέλους προοκειμένου να εξετάζετα
αι η
α
αποδοτικότη
ητα και η οιικονομική σκκοπιμότητα του υπό έντταξη έργου, καθώς και να κρίνεταιι σε
ικανοποιητικκά επίπεδα η εξοικονόμηηση ενέργεια
ας της επένδ
δυσης.


Η τεκμηρίω
ωση για τη
ην αναγκαιόότητα υλοπ
ποίησης τηςς Πράξης ππροκύπτει από
α
το Π.ΕΕ.Α.
(Πιστοποιητικό Ενεργεια
ακής Απόδοσσης) ή τον Εννεργειακό έλ
λεγχο του Ν..4342/15[ΦΕ
ΕΚ143/Α/09‐‐11‐
22015] του πρ
ροτεινόμενο
ου κτιρίου σττην υφιστάμεενη κατάστα
αση του, το οοποίο θα καττατεθεί από τον
Δ
Δυνητικό Δικκαιούχο με την
τ υποβολήή της Πρότασ
σης.



Η τελική επιλεξιμότητ
ε
α των δαπ
πανών από την υλοπο
οίηση των ενταγμένωνν Πράξεων θα
εεπιβεβαιωθεεί με την έκδ
δοση Π.Ε.Α. (όπου αυτό απαιτείται) μετά το πέρρας των επεμ
μβάσεων καιι σε
κάθε περίπττωση πριν την οριστική π
παραλαβή το
ου έργου.



Η χρηματοδό
ότηση παρεμ
μβάσεων Αννανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι εεπιλέξιμη εφ
φόσον:
α
α) η σκοπιμό
ότητα τεκμηρ
ριώνεται επα
αρκώς και απ
πό σχετική ανάλυση
α
κόσστους οφέλους,
β
β) δεν προκύ
ύπτει οικονο
ομική δραστηηριότητα (πώ
ώληση ηλεκττρικής ενέργεειας)
γγ) βοηθούν στην επίτεευξη εξοικοννόμησης ενέργειας, σε συνδυασμόό με τις λο
οιπές κτιρια
ακές
π
παρεμβάσειις.
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Μηχανήματα
α και λοιπός εξοπλισμόςς
Κ.Δ. 2. Μ
Επενδυττικές δαπάνεες για απόκτηση μηχανη μάτων και εξοπλισμού,
ε
πάγιων στοιιχείων υψηλλής ενεργειακής
απόδοση
ης, με σκοπό
ό την εξοικο
ονόμηση ενέέργειας, την προστασία του περιβάλλλοντος και τη μείωση του
τ
περιβαλλλοντικού απ
ποτυπώματος.
Εξοπλισμ
μός που απ
ποτελεί πάγιιο στοιχείο, θεωρείται κάθε
κ
στοιχείο το οποίοο με κατάλλληλη χρήση και
συντήρη
ηση έχει ωφέέλιμη διάρκεεια χρήσης μ
μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεεί το αρχικό του σχήμα και
εμφάνισ
ση κατά τη χρ
ρήση, δεν χά
άνει την ταυττότητά του με
μ ενσωμάτω
ωση σε άλλο ή πιο σύνθεετο στοιχείο και
καταχωρρίζεται, κατά
ά περίπτωση, στο μητρώοο παγίων κα
αι δέχεται απ
ποσβέσεις.
Τα μηχα
ανήματα – εξξοπλισμός πρέπει
π
να είνναι σύγχροννης τεχνολογγίας, καινούρργια, αμεταχχείριστα καιι να
συνάδου
υν με τη δυναμικότητ
δ
α της επιχεείρησης. Για
α το λόγο αυτό οι εππιχειρήσεις θα πρέπει να
προσκομ
μίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευήςς ή του προμ
μηθευτή όποου να αναγρ
ράφεται ρηττά ο
σχετικόςς αριθμός παραστατικού
π
ύ, ο τύπος του εξοπλισ
σμού και αρ
ριθμός πλαισσίου, ή σειρ
ριακός αριθμ
μός
μηχανήμ
ματος (εφόσον υφίστατα
αι).
Τα μηχα
ανήματα και ο εξοπλισμό
ός περιγράφ
φονται αναλυ
υτικά, με τεχχνικές προδιιαγραφές, τεεκμηριώνετα
αι η
αναγκαιιότητα της χρ
ρήσης τους και
κ το κόστοος απόκτησήςς τους με υπ
ποβαλλόμενεες τρεις (3) προσφορές
π
α
από
ανεξάρτητους προμ
μηθευτές. Σεε περίπτωσηη που για συγκεκριμέννο μηχανολοογικό εξοπλλισμό δεν είίναι
εφικτή η υποβολή τριών (3
3) προσφο ρών, λόγω εξειδικευμ
μένων τεχννικών προδιαγραφών και
περιορισ
σμένου αριθ
θμού κατασ
σκευαστών παγκοσμίωςς, είναι απο
οδεκτή η υυποβολή μια
ας προσφορ
ράς
συνοδευ
υόμενη από σχετική τεκμ
μηρίωση απόό τον φορέα της επένδυσ
σης.
Οι επενδ
δυτικές δαπά
άνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπ
πλισμού περιλαμβάνουνν ενδεικτικά :


Προμήθεια μηχανολογικκού και λοιπ
πού εξοπλισ
σμού για τηνν παραγωγήή, αποθήκευση, συντήρη
ηση
και διάθεση προϊόντων.



ε
κού εξοπλισμ
μού για τον ποιοτικό
π
έλεεγχο της παρραγωγής.
Προμήθεια εργαστηριακ



Προμήθεια συστημάτων
σ
ν αυτοματοπ
ποίησης και ποιοτικού
π
ελ
λέγχου παρααγωγικής διαδικασίας.



Προμήθεια ειδικού
ε
εξοπ
πλισμού για ττην ανάπτυξξη υπηρεσιών.



Προμήθεια συστημάτων
σ
ν πληροφοριικής και δικτυώσεων.



Προμήθεια συστημάτων
σ
ν κλιματισμοού – αερισμο
ού, ΑΠΕ κλπ.



Α
Αναβάθμιση
η συστήματο
ος θέρμανσσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέέξιμες όλες οι
μονάδες κλιιματισμού – αερισμού, λέβητες, κα
αυστήρες κλπ
π που δεν συμπεριλαμ
μβάνονται στην
σ
κατηγορία τω
ων κτιριακών.



Ενεργειακή αναβάθμιση
α
η με συστήμα
ατα Ανανεώσ
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέέρμανση/ ψύξη
και ΣΗΘΥΑ. Στην κατηγο
ορία αυτή είνναι επιλέξιμ
μες όλες οι μονάδες
μ
πουυ δεν συμπεεριλαμβάνοννται
σ
στην κατηγο
ορία των κτιρ
ριακών.



ΣΣυστήματα ασφαλείας
α
εγκαταστάσε
ε
εων, συστήμα
ατα πυρόσβεσης.



Μεταφορικά
ά Μέσα
ΣΣτην κατηγορία αυτή ενττάσσεται η π
προμήθεια αυτοκινούμεν
α
νων μεταφο ρικών μέσωνν υπό τους
α
ακόλουθουςς περιορισμο
ούς:
ο, στην κυριιότητα της επ
i. Το μετα
αφορικό μέσο να είναι κα
αινούργιο, αμεταχείριστ
α
πιχείρησης
και με πρ
ροδιαγραφέςς ρύπων σύμ
μφωνα με τα οριζόμενα στο
σ ισχύον θθεσμικό πλαίίσιο.
ii. Το μετα
αφορικό μέσ
σο να είναι :
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− είτε επα
αγγελματικής χρήσης
− είτε μικτής/πολλα
μ
απλής χρήσηης, έως ενννέα (9) θέσ
σεων και να
α χρησιμοπ
ποιείται για τη
μεταφορά
ά πελατών χωρίς
χ
κόμισττρο ή/και εξο
οπλισμού/υλ
λικών.
iii. Η προμήθεια του μεταφορικο ύ μέσου πρέέπει να δικαιολογείται α
από την δρασ
στηριότητα που
π
ασκεί η επιχείρησης και
κ να μην π
προορίζεται για
γ μίσθωση.
v. Δεν είνναι επιλέξιμεες οι δαπάνεες που αφορο
ούν σε δασμ
μούς, φόρουςς, τέλη, έξοδ
δα αμοιβών
εκτελωνισ
στή και εκτελωνισμού.
Οι δαπά
άνες προμήθεειας περιλαμ
μβάνουν καιι το κόστος μεταφοράς
μ
και εγκατάστα
ασης του εξο
οπλισμού.
Οι δαπά
άνες συντήρη
ησης, επισκεευής εξοπλισσμού που χρησιμοποιείίται ήδη απόό την επιχείίρηση δεν είίναι
επιλέξιμ
μες.
Οι δαπά
άνες προμήθ
θειας ανταλλακτικών είίναι επιλέξιμ
μες εφόσον αυτά είναι παρελκόμεννα των κύριων
εξαρτημ
μάτων του εξξοπλισμού που
π προμηθεεύεται η επιιχείρηση, απ
ποτελούν δηηλαδή αναπό
όσπαστο τμή
ήμα
της για ττην ομαλή λειτουργία
λ
τη
ης σύμφωνα
α με τους όρους προμήθειας του εξοοπλισμού πο
ου προσφέρεει ο
προμηθεευτής και δεν υπερβαίννουν, σε ποοσοστό, το 10%
1
της δαπ
πάνης απόκττησης του υπό
υ προμήθ
θεια
εξοπλισμ
μού.
Η επιχείίρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή τηςς και να μη μεταβιβάσσει τον εξοπ
πλισμό, για την
απόκτησ
ση του οποίο
ου ενισχύθηκκε, τουλάχισστον για μια τριετία από την ημερομμηνία της τελλικής πληρωμ
μής
στον δικκαιούχο.
Ο αποκττώμενος εξο
οπλισμός κα
αταγράφεταιι στα πάγια
α περιουσιακκά στοιχεία της επιχείρ
ρησης, καθώ
ώς ,
επίσης, και στο βιιβλίο παγίω
ων της επιχχείρησης, κα
ατά τα προ
οβλεπόμενα στην Εθνικκή φορολογγική
σία.
νομοθεσ
Σημειώννεται ότι σεε περίπτωση
η εγκατάστα
ασης μικρήςς κλίμακας Α.Π.Ε. για ττην παραγω
ωγή ηλεκτρικής
ενέργεια
ας απαιτείτα
αι:





ννα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτηητες μελέτεςς για την εγκκατάσταση κκαι λειτουργίία συστημάττων
Α
ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ννομοθεσίας
ννα εξασφαλλιστούν, εφ
φόσον απαιττούνται, οι κατάλληλεςς άδειες γιια την υλοπ
ποίηση και τη
λλειτουργία της
τ εγκατάσττασης βάσει της ισχύουσ
σας νομοθεσ
σίας.
η παραγόμεενη ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασ
σης από ΑΠΕΕ θα πρέπει αποδεδειγμέένα
ννα εξυπηρεττεί αποκλειστικά τις ανάγγκες της επιχχείρησης.
η ηλεκτρική ισχύς της υπ
πό ένταξη εγγκατάστασης από ΑΠΕ δεν
δ μπορεί ννα υπερβαίνει το άθροισ
σμα
ττων ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχχείρησης, όπως αυττό προκύπττει από την
ηλεκτρομηχα
ανολογική μελέτη τηςς εγκατάστα
ασης στην οποία εγκα
αθίσταται η υπό έντα
αξη
εεγκατάσταση από ΑΠΕ ή από Βεββαίωση ή/κκαι λοιπά κατάλληλα σστοιχεία τεκκμηρίωσης από
α
α
αρμόδιο προ
ος τούτο πρό
όσωπο/φορέέα. Δηλαδή,, η παραγόμενη ηλεκτρικκή ισχύς τηςς εγκατάστασ
σης
Α
ΑΠΕ δεν απ
ποφέρει οικο
ονομικό όφεελος. (εγκατταστάσεις απ
πό αυτοπαρραγωγούς με συμψηφισ
σμό
π
παραγόμενη
ης – καταναλλισκόμενης εενέργειας, εγγκαταστάσεις net meteriing) .

Κ.Δ. 3. Λ
Λογισμικά κα
αι Υπηρεσίεςς Λογισμικού
ύ
Επενδύσ
σεις για τηνν απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που δεν έχουν φυσσική ή χρημ
ματοοικονομ
μική
υπόστασ
ση, όπως ειδ
δικά λογισμικά για αυτοοματοποίηση και ποιοτιικό έλεγχο ππαραγωγής, λειτουργία και
δικτύωσ
ση της επιχείρησης, ανάπ
πτυξη ηλεκτρρονικών υπηρεσιών, ανά
άπτυξη ηλεκττρονικών πω
ωλήσεων.
Στις επιλλέξιμες δαπά
άνες περιλαμ
μβάνονται τα
α κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, ή / και σύμβασης παροχής
υπηρεσιιών για μέχρ
ρι και (1) έτο
ος από την οολοκλήρωση της επένδυσης και όχι πέραν τις 31/12/2023. Στα
παραδοττέα υλοποίη
ησης θα πρέέπει να είνα
αι σαφής ο τρόπος
τ
παροχής της άδδειας χρήσης λογισμικού
ύή
υπηρεσίίας, π.χ. per named/conccurrent user,, per server, /CPU κ.τ.λ.
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Σε περίπ
πτωση που η επιχείρηση
η έχει προμηηθευτεί το αναγκαίο
α
λογγισμικό μέσω
ω μοντέλου «Software as
a a
Service»
», θα πρέπειι να είναι πλήρως
π
διαθθέσιμο σε λεειτουργία κα
ατά την πρα
αγματοποίησ
ση του ελέγχχου
υλοποίη
ησης της επέένδυσης, σε παραγωγικ ή λειτουργία
α σύμφωνα με τα αναγγραφόμενα στο συμβόλλαιο
παραχώρησης του. Σε αυτή τη
ην περίπτωσση, θα πρέπ
πει να υπάρ
ρχει και η σσχετική σύμ
μβαση παροχής
επιπέδου υπηρεσιών (Service Le
evel Aggreem
ment).
Τα άυλα
α στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξξιμα για τονν υπολογισμό των επενδδυτικών δαπ
πανών, εφόσ
σον
πληρούνν τις ακόλουθες προϋποθ
θέσεις:
α) πρέπ
πει να χρησ
σιμοποιούντα
αι αποκλεισστικά στην επιχειρηματτική εγκατά
άσταση που λαμβάνει την
ενίσχχυση,
β) πρέπεει να είναι απ
ποσβεστέα,
γ) πρέπ
πει να αγορά
άζονται σύμφ
φωνα με του
υς όρους τηςς αγοράς απ
πό τρίτους ποου δεν έχου
υν σχέση με τον
αγοραστή,
πει να περιλλαμβάνονται στα στοιχχεία ενεργηττικού της επιχείρησης στην οποία
α χορηγείτα
αι η
δ) πρέπ
α παραμένουν συνδεδεεμένα με το
ο έργο για το οποίο χχορηγείται η ενίσχυση επί
ενίσχχυση και να
τουλά
άχιστον τρία
α (3) έτη από την ημερομ
μηνία λήξης του
τ επενδυτικού σχεδίουυ.
Θα πρέπ
πει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητ
α
τα της χρήση
ης του λογισμικού και τοο κόστος από
όκτησής του
υ με
υποβαλλλόμενες τρείίς (3) προσφορές από αννεξάρτητους προμηθευτέές/παρόχουςς.
Σε κάθεε περίπτωση
η, θα πρέπεει να υπάρχχει δυνατότητα επίδειξης της παρ αγωγικής λεειτουργίας του
τ
προμηθεευόμενου λο
ογισμικού τό
όσο κατά τονν χρόνο υλοπ
ποίησης του έργου (δυνα
ατότητα χρή
ήσης ανάκτησ
σης
ιστορικώ
ών στοιχείωνν από τη στιγγμή της αγορράς και της εγκατάσταση
ε
ης), όσο και κκατά το χρόννο υποχρέωσ
σης
διατήρησης της επέννδυσης, στονν τόπο υλοποοίησης της επένδυσης.
ε
ράς δύναντα
αι να περιλλαμβάνουν και το κόσ
στος
• Οι δαπάνες λογγισμικού πέραν του κόόστους αγορ
αι τυχόν παραμετροποίησσης καθώς και
κ το κόστοςς εκπαίδευσ ης του προσ
σωπικού.
εγκαττάστασης κα
Υπογραμ
μμίζεται ότι:
o

Δ
Δεν αποτελεεί επιλέξιμη δαπάνη
δ
η ίδδιο ‐παραγωγγή λογισμικο
ού (παραγωγγή προς ιδία χρήση)

o Δ
Δεν αποτελεεί επιλέξιμη δαπάνη η α
ανανέωση αγγοράς άδειαςς χρήστη για
α το υπάρχονν λογισμικό της
επιχεείρησης
o Επιλέξιμες είναι
ε
μόνο οι δαπάνες αγοράς λογισμικού πο
ου σχετίζοντται με τις διεργασίες
δ
π
που
αναπ
πτύσσονται ως
ω απόρροια
α υλοποίησηςς του Επενδυ
υτικού Σχεδίίου.
o ΣΣε περίπτωσ
ση αγοράς λογισμικού / εφαρμογών που απεευθύνονται στο πελατεειακό κοινό θα
πρέπ
πει να λαμβάνεται μέριιμνα να εξυ
υπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με α
αναπηρία σύμφωνα με το
Παρά
άρτημα XII.
Απαρραίτητα παρ
ραστατικά για
γ την επιλλεξιμότητα και πιστοπο
οίηση των δαπανών, θεωρούνται
θ
τα
εξοφλλημένα τιμο
ολόγια πώλη
ησης, ή παρροχής υπηρεεσιών του προμηθευτή
π
προς την επιχείρηση, στα
σ
οποία
α θα αναφέρεται η επ
πωνυμία τοου προμηθεευτή και θα
α υπάρχει α
αναλυτική περιγραφή
π
τ
του
λογισ
σμικού, με το
ους αντίστοιχους αριθμοούς σειράς (sserial numbe
ers) όλων τωνν τμημάτων του, καθώς και
αναφ
φορά του τόπ
που υλοποίη
ησης των δαπ
πανών.
Το απ
ποκτώμενο λογισμικό καταγράφετα
κ
αι στα πάγγια περιουσιιακά στοιχείία της επιχεείρησης, καθ
θώς
επίση
ης, και στο βιβλίο παγγίων της επ ιχείρησης, κατά
κ
τα προ
οβλεπόμενα
α στην Εθνικκή φορολογγική
νομοθεσία.
Δαπάνες προ
ος τρίτους / τεχνική
τ
και σ
συμβουλευττική υποστήριξη επιχειρρήσεων
Κ.Δ. 4. Δ
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Επιλέξιμ
μες είναι οι δαπάνες:
δ
• Πιστο
οποίηση συσ
στήματος ενεεργειακής διιαχείρισης σύμφωνα με το
τ πρότυπο ISO 50001.
• Παρο
οχής εξειδικεευμένων υπ
πηρεσιών μεε σύναψη σχετικών συμ
μβάσεων ποου αφορούν την σύντα
αξη,
υλοποίη
ηση, παρακολλούθηση και διαχείρισηη του επενδυ
υτικού σχεδίο
ου, υπό τις α
ακόλουθες προϋποθέσει
π
ις:
•
•

•

Να αφορούν
α
σττο χρονικό δδιάστημα απ
πό την ημερ
ρομηνία δημμοσίευσης τη
ης πρόσκλησ
σης
και μέχρι
μ
την ολοκλήρωση τ ου έργου.
Δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότη
δ
ητα ούτε συυνδέονται με τις συνήθ
θεις
λειτο
ουργικές δαπάνες τη ς επιχείρησ
σης, όπως π.χ. τακττικές υπηρεεσίες παροχής
φορολογικών κα
αι νομικών σ υμβουλών ή διαφημιστιικές υπηρεσίίες.
Πιθα
ανές δαπάνεες διαμονήςς, μετακίνησ
σης και λοιπ
πές δαπάνες ταξιδιών τω
ων συμβούλλων
περιιλαμβάνοντα
αι στη συνοολική αμοιβ
βή τους και δεν είναιι επιλέξιμεςς ως διακριιτές
δαπάνες.

Για την τεκμηρίωση
η των δαπαννών, απαιτοούνται τα ανναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΤΗΤΑ ΠΑΡΑ
ΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
Γ
ΤΗΝ ΥΛ
ΟΙΚΟΝΟ
ΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»
» της πρόσκλλησης.
6.2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δ
Δεν αποτελούν επιλέέξιμες δαπάνες οι παρακκάτω:
άνες που πρα
αγματοποιούνται πριν α
από τον χρόννο έναρξης επιλεξιμότητ
ε
τας δαπανών, δηλαδή πριν
π
i. Δαπά
την υ
υποβολή της αίτησης χρη
ηματοδότησηης, με την εξξαίρεση της παραγράφου
π
υ 4 σχετικά με το Π.Ε.Α και
τις δα
απάνες σύντταξης του επεενδυτικού σχχεδίου.
ii. Δαπά
άνες εργασιώ
ών που πραγγματοποιούννται πριν τη
ην έγκριση τω
ων προβλεππόμενων από
ό τη νομοθεσία
αδειώ
ών και εγκρίσ
σεων.
iii. Δαπά
άνες που αφο
ορούν σε δα
ασμούς, φόρ ους, τέλη, έξξοδα αμοιβώ
ών εκτελωνισστή και εκτελλωνισμού.
iv. Δαπά
άνες που αφο
ορούν την εκκπόνηση μελλετών σκοπιμότητας.
v. Χρεω
ωστικοί τόκο
οι, εκτός επ
πιχορηγήσεω
ων που δίννονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου
υ ή
επιδό
ότησης προ
ομηθειών εγγγύησης, ο ι προμήθειιες χρηματο
οπιστωτικώνν συναλλαγών, τα έξο
οδα
συνα
αλλάγματος και οι χρεωστικές σσυναλλαγματτικές διαφο
ορές, καθώςς και τα λοιπά
λ
καθα
αρά
χρηματοοικονομιικά έξοδα το
ου δικαιούχοου.
vi. Ο Φό
όρος Προστιθ
θέμενης Αξία
ας, εκτός τη ς περίπτωση
ης που δεν είναι
ε
ανακτήήσιμος δυνάμει της εθνιικής
νομοθεσίας για τον
τ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη,
δ
εφ’ όσον ο δικα
αιούχος δενν έχει δικαίω
ωμα
έκπτω
ωσης ή επισ
στροφής του ΦΠΑ σύμφ ωνα με τις διατάξεις
δ
του κώδικα Φ
ΦΠΑ, όπως εκκάστοτε ισχύ
ύει.
Ειδικότερα, είνα
αι επιλέξιμη δαπάνη εφ
φ’ όσον βα
αρύνει δαπά
άνες που συυνδέονται με
μ την άσκη
ηση
εξαιρρούμενων ή απαλλασσό
όμενων του Φ
ΦΠΑ δραστηριοτήτων του
τ δικαιούχχου και μόνο για το μέρος
με οποιανδή
αυτό. Ο ΦΠΑ, πο
ου μπορεί να
α ανακτηθεί μ
ήποτε τρόπο δεν είναι εππιλέξιμη δαπ
πάνη ακόμη και
δεν ανακτάτται από το δικαιούχο.
δ
Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δα
απάνες, που χρησιμοποιιούνται για την
εάν δ
άσκηση δραστηρ
ριοτήτων, πο
ου υπάγοντα
αι στα ειδικά
ά καθεστώτα
α κατ’ αποκοοπή καταβολής του φόρ
ρου
δεν εείναι επιλέξιμ
μη δαπάνη. Στις περιπτώ
ώσεις που ο ΦΠΑ
Φ βαρύνεει δαπάνες οοι οποίες χρη
ησιμοποιούννται
τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για
α τις οποίες δεν παρέχετται δικαίωμα
α έκπτωσης, όσο και για την
άσκηση δραστηρ
ριοτήτων για τις οποίες π
παρέχεται το
ο σχετικό δικκαίωμα, ο Φ ΠΑ είναι επιιλέξιμη δαπά
άνη
κατά το ποσοστό, που δεν μπ
πορεί να ανα
ακτηθεί (ΣΔΕ,, άρθρο 22, Κ.
Κ 1303/20133, άρθρο 69,, παρ.3).
vii. Οι δα
απάνες που αφορούν σεε παραστατιικά, που δενν έχουν εξοφ
φληθεί πριν την ημερομ
μηνία υποβολλής
του α
αιτήματος ολλοκλήρωσης της επένδυσσης.
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viii. Κρατήσεις υπέρ του
τ ίδιου το
ου δικαιούχοου ή για λογγαριασμό το
ου ή παρακρρατήσεις, πο
ου επιστρέφο
ουν
στο δ
δικαιούχο μεε οποιοδήποττε τρόπο.
ix. Οι δα
απάνες για πρόστιμα,
π
χρηματικές πο ινές και έξοδ
δα για την επ
πίλυση διαφ
φορών.
x. Οι δα
απάνες προμ
μήθειας μετα
αχειρισμένου
υ εξοπλισμού
ύ.
xi. Οι δα
απάνες κάλυψης μισθολο
ογικού κόστοους της επιχείρησης.
xii. Δεν εείναι επιλέξιμ
μες εργασίεςς συντήρησηης κτιρίου .
xiii. Δεν εείναι επιλέξιμες οι υποχρ
ρεωτικές καιι σχετιζόμενεες είτε με τη
ην έκδοση αδδειών είτε με την επίβλεεψη
δαπά
άνες.

6.2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡ
ΡΟΥΠΟΘΕΣΕ
ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑ
ΑΠΑΝΩΝ
Όλες οι δαπάνες, οι οποίεςς είναι απ
παραίτητες για την εκτέλεση εννός έργου, οφείλουν να
ψεις των εππί μέρους διατάξεων,
δ
π
που
πραγματτοποιούνται σύμφωνα με τις γενικκές και ειδικές προβλέψ
διέπουν κάθε κατηγγορία δαπάννης, όπως α
αναφέρονται ειδικότερα
α στο Παράρρτημα ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΤΗΤΑ ΠΑΡΑ
ΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
Γ
ΤΗΝ ΥΛ
ΟΙΚΟΝΟ
ΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»
».
Επισημα
αίνεται ότι:
1. Για την περ
ρίπτωση τιμολογίων ποου είναι ξεννόγλωσσα (εεκτός αγγλικκής) και δυσ
σκολεύουν την
α
απόφαση για την επιλεξξιμότητα του
υς μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τοους στην ελλληνική γλώσ
σσα,
α
από επίσημο φορέα, πρ
ροκειμένου να καταστείί δυνατή η πιστοποίησηη της επιλεξξιμότητας το
ους.
Επίσης, θα προσκομίζον
π
νται για την π
πιστοποίηση
η των δαπανώ
ών όλα τα σ υνοδευτικά έγγραφα κα
αι οι
α
αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγέςς, ώστε να είναι
ε
δυνατή η ύπαρξηη αξιόπιστηςς και επαρκο
ούς
δ
διαδρομής ελέγχου για
α την προμήήθεια, τη διακίνηση
δ
τω
ων προϊόντω
ων και την εξόφληση του
τ
π
προμηθευτή
ή.
2. Για τον έλεγγχο των τιμώ
ών, οι αρμόδδιοι μπορούνν να ελέγχου
υν τα στοιχείία αξίας τωνν μηχανημάττων
και εξοπλισμού και μπο
ορεί να ζητοούν από το δικαιούχο, τον προμηθθευτικό οίκο
ο ή και τρίτο
ους
π
πρόσθετα κα
ατά την κρίσ
ση τους στοιχχεία και πλη
ηροφορίες γιια εξακρίβωσση της αξίαςς για τον έλεγχο
ττων τιμών αυτών.
3. Για τον έλεγγχο του κόστους των δαπ
πανών της επ
πένδυσης μπ
πορούν να χχρησιμοποιούνται από το
ους
α
αρμόδιους κάθε
κ
είδους αποδεικτικά
ά στοιχεία, όπως
ό
μέθοδ
δοι κοστολόγγησης κτιρια
ακών και άλλλων
κατασκευασ
στικών εργασ
σιών που θα
α λαμβάνουνν υπόψη τη φύση και τοο είδος των συγκεκριμέννων
κτιριακών κα
ατασκευών.
4. Ό
Όλες οι δαπάνες θα εξεττάζονται για την επιλεξιμ
μότητα τους,, το εύλογο ττου κόστουςς, καθώς και για
ττη σκοπιμόττητά τους σε σχέση μ
με την επιχχείρηση και το επιχειρρηματικό σχέδιο κατά την
π
πιστοποίησή
ή τους. Σε περίπτωση
π
π
που οι δαπά
άνες που πιστοποιούντα
αι δεν κριθο
ούν επιλέξιμ
μες,
εεύλογες ή/κκαι σχετικές με την επιλλέξιμη δρασ
στηριότητα της επιχείρησσης κατά τη
ην πιστοποίη
ηση
ττους, θα γίνεεται δεκτό μόνο
μ
το ποσόό που χαρακττηρίζεται ως επιλέξιμο, εεύλογο και σχετικό.
σ
5. Δ
Δεν γίνονταιι αποδεκτές ως επιλέξιμ
μες δαπάνες,, πάσης φύσ
σεως παρασττατικά αυτοττιμολόγησηςς σε
π
περίπτωση λήψης
λ
υπηρεεσιών (αποδδείξεις δαπαννών, τιμολόγγια αυτοπαρράδοσης κα)..
6. ΣΣυμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικκά συντάσσ
σονται, κατα
ατίθενται σττην φορολο
ογική αρχή και
π
προσκομίζοννται υποχρεω
ωτικά, όταν αυτό απαιτεείται από τη Φορολογικήή Νομοθεσία
α.
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6.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΓΩΝ – ΔΙΑΡΚ
ΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
6.3.1. Π
Προϋπολογιισμός έργωνν
Ο προϋ
ϋπολογισμός των επεενδυτικών σ
σχεδίων πο
ου δύναται να επιδοοτηθεί (επιχορηγούμεννος
προϋπολλογισμός) πρέπει
π
να αννέρχεται του
υλάχιστον σττο ποσό των 80.000€ καιι με ανώταττο όριο το πο
οσό
των 330.000,00€.
Κάθε δυνητικός διικαιούχος μπορεί
μ
να πραγματοπο
οιήσει επεννδυτική πρόόταση με προϋπολογισ
π
σμό
μεγαλύττερο του μέγγιστου επιχο
ορηγούμενου
υ προϋπολογγισμού, δηλαδή των 3300.000,00€. Στην
Σ
περίπτω
ωση
αυτή, π
παρόλο που
υ οι υπερβά
άλλουσες δδαπάνες δενν επιχορηγο
ούνται, αντιικείμενο αξξιολόγησης και
παρακολλούθησης‐ελλέγχου απο
οτελεί το σσύνολο τηςς επενδυτικκής πρότασσης και το
ο σύνολο του
τ
υπερβάλλλοντος κόσττους, καλύπττεται αποκλεειστικά με ιδ
διωτική συμμ
μετοχή.
Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγγούμενος πρροϋπολογισμ
μός κάθε επ
πενδυτικής ππρότασης πρέπει
π
να είίναι
μεγαλύττερος του ωςς άνω τιθέμενου κατώτερρου ορίου.

6.3.2. Δ
Διάρκεια τω
ων έργων
Η χρονιική διάρκεια
α υλοποίηση
ης των έργω
ων, είναι έως 18 μήνεες από την ημερομηνία
α έκδοσης της
Απόφασ
σης ένταξης με
μ δυνατότητα εξάμηνηςς παράτασηςς.
Η ημερο
ομηνία έναρξξης κάθε έργγου θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης χρημματοδότησηςς.
Παράτασ
ση της διάρκκειας υλοποίίησης των έρργων, η οποίία δεν μπορεεί να υπερβεεί τους έξι μή
ήνες, μπορείί να
δοθεί μ
μετά από αξιολόγηση
α
τεκμηριωμέν
τ
νου αιτήμα
ατος, που υποβάλλεται στην ΔΙΑΠ
Π σε διάστη
ημα
τουλάχισ
στον δύο (2
2) μήνες πρ
ριν τη λήξη του έργου
υ. Απαραίτητη προϋπόθθεση είναι η έγκριση της
παράτασ
σης και η τρ
ροποποίηση της αντίστοοιχης Απόφα
ασης Ένταξη
ης‐Χρηματοδδότησης από
ό τη Διεύθυννση
Αναπτυξξιακού Προγραμματισμο
ού της Περιφ
φέρειας Ηπεείρου, εάν δεεν αλλοιώνοονται τα απο
οτελέσματα της
Αξιολόγη
ησης.
Επίσης π
προβλέπεταιι παράταση της
τ διάρκεια
ας υλοποίησή
ής των για λό
όγους ανωτέέρας βίας.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιιούχος δεν υ ποβάλλει αίίτημα για ενδ
διάμεσο έλεεγχο εντός δέκα (10) μηννών
από την υπογραφή της
τ απόφασ
σης χρηματοδδότησης, το έργο απεντά
άσσεται. Σε περίπτωση παράτασης
π
τ
του
επενδυττικού σχεδίου
υ το διάστημ
μα αυτό τροπ
ποποιείται αναλογικά.
α

7.

ΧΡΗ
ΗΜΑΤΟΔΟΤΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Α

7.1. Χρ
ρηματοδόττηση Πρόσκκλησης
Η συνολλική μέγιστη Δημόσια Δα
απάνη της Πρρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000 €.
Στο πλα
αίσιο της πα
αρούσας πρόσκλησης δδύναται να ενταχθούν πράξεις,
π
έω
ως το 150% της συνολικής
συγχρημ
ματοδοτούμεενης δημόσιας δαπάνης..
Η ΕΥΔ Η
Ηπείρου δύ
ύναται να αυξήσει
α
περ αιτέρω το διαθέσιμο προϋπολογισ
π
ρόσκλησης στις
σ
σμό της πρ
περιπτώ
ώσεις που είτε προκύπττει ισοβαθμ
μία των τελλευταίων στην κατάταξ η σχεδίων είτε υπάρχο
ουν
διαθέσιμ
μοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδδότηση των θετικά αξιολ
λογημένων ππροτάσεων.
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7.2. Ποσοστό ενίίσχυσης
Τα ποσο
οστά ενίσχυσ
σης των επεννδυτικών σχεεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών το
ους στο πλαίίσιο
της παρούσας αναλλυτικής πρόσ
σκλησης είνα
μόσια Επιχορ
ρήγηση και 40% Ιδιωτιική συμμετο
οχή,
αι 60% Δημ
αντίστοιιχα.
7.2.1 Επενδυτικές δα
απάνες σε ενσώματα κα
αι άυλα στοιιχεία ενεργη
ητικού
Η δράση
η αναφέρετα
αι σε ενίσχυσ
ση των επενδδυτικών δαπ
πανών σε ενσ
σώματα και ά
άυλα στοιχείία ενεργητικκού,
όπως πεεριγράφοντα
αι αναλυτικά στις επιλέξιιμες δαπάνεςς.

7.3. Ιδ
διωτική συμ
μμετοχή
Για τηνν κάλυψη της
τ
ιδιωτικής συμμετοοχής, ο δυ
υνητικός δικαιούχος τηης ενίσχυσης μπορεί να
χρησιμοποιήσει ιδίο
ους πόρους (ίδια συμμεετοχή) ή/καιι δάνειο. Το
ο δάνειο πουυ θα χρησιμ
μοποιηθεί είίναι
δυνατόνν να υποστηρ
ρίζεται από τα χρηματοδδοτικά εργα
αλεία του ΕΣΠΑ, όπως π..χ. α) παροχή εγγύησης της
ΕΤΕΑΝ Α
ΑΕ για λήψη επενδυτικο
ού δανείου ή λήψη εγγυ
υητικής επιστολής, β) τηην παροχή επ
πιχειρηματικκών
δανείωνν με χαμηλό επιτόκιο
ε
καιι ευνοϊκούς όόρους.
Σε περίπ
πτωση που χρ
ρηματοδοτικκά εργαλεία του ΕΣΠΑ συ
υνδυάζονταιι με επιχορηγγήσεις:
•
ο
οι διατάξειςς που ισχύουν για τα χχρηματοδοτικά εργαλεία
α του ΕΣΠΑ εφαρμόζοντται σε όλες τις
μορφές στήριξης για
α τις εν λόγω
ω πράξεις.
π
πρέπει να τη
ηρούνται οι ισχύοντες κα
ανόνες της Ένωσης
Έ
περί κρατικών εννισχύσεων κα
αι συνδυασμ
μού
•
επιχορηγγήσεων με χρηματοδοτι
χ
κά εργαλεία
α του ΕΣΠΑ.


π
πρέπει να διιενεργούνται χωριστές λλογιστικές εγγραφές για την
τ κάθε μορρφή στήριξη
ης.

•
μπορεί ο συ
υνδυασμός τους
τ
να καλύ
ύπτει την ίδιια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθρο
οισμα όλων των
τ
σμένων μορφ
φών στήριξη
ης δεν υπερββαίνει το συννολικό ποσό της συγκεκρριμένης δαπάνης (το τμή
ήμα
συνδυασ
χρηματο
οδοτικού εργγαλείου υπο
οστηριζόμενοο από το ΕΣΠΑ μαζί με την
τ Επιχορήήγηση να είνναι μικρότερο ή
ίσο του εεπιχορηγούμ
μενου π/υ το
ου επενδυτικκού σχεδίου).
•
ο
οι επιχορηγγήσεις δεν χρησιμοποιιούνται για την αποπληρωμή σττήριξης που
υ ελήφθη από
α
χρηματο
οδοτικά εργα
αλεία του ΕΣΠΑ.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρρησιμοποιού
ύνται για τη προχρηματοοδότηση επιχχειρήσεων.
Επισημα
αίνεται ότι όταν
ό
το χρη
ηματοδοτικόό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, ττο Ακαθάρισ
στο Ισοδύνα
αμο
Επιχορήγγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεεύει με την επιχορήγησ
ση κατά τον υπολογισμόό του ορίου που θέτουνν οι
Κανονισμοί χορήγησ
σης των ενισχχύσεων ότανν αφορά τις ίδιες
ί
προσδιιορίσιμες εππιλέξιμες δαπ
πάνες .
Η έντασ
ση της ενίσ
σχυσης, εκφ
φραζόμενη σε ακαθάρ
ριστο ισοδύναμο επιχοορήγησης, δεν
δ
μπορεί να
υπερβαίίνει τη μέγισ
στη ένταση ενίσχυσης π
που προσδιο
ορίζεται στον χάρτη περριφερειακώνν ενισχύσεων ο
οποίος ισχύει κατά την
τ ημερομη
ηνία χορήγησσης της ενίσχχυσης στη συ
υγκεκριμένηη περιοχή.
Η ιδιωτιική συμμετο
οχή του δικα
αιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση)
(
) αποδεικνύ εται με την εξόφληση των
τ
παραστα
ατικών σύμφ
φωνα με τα οριζόμενα
ο
σττην παρούσα
α πρόσκληση
η.
Στην περρίπτωση που
υ το υποβαλλλόμενο επεννδυτικό σχέδ
διο έχει προϋ
ϋπολογισμό μεγαλύτερο
ο του ανώταττου
ορίου, ό
όπως ορίζετα
αι στην ενό
ότητα 6.4.1, το ποσό πέέραν της δημόσιας δαππάνης για τη
ην κάλυψη του
τ
επιχορηγγούμενου πρ
ροϋπολογισμ
μού θα θεωρρείται ιδιωτιική συμμετοχχή για την υλλοποίηση το
ου σχεδίου.
Ο τραπεεζικός δανεισμός δεν είναι
ε
υποχρ εωτικός. Εά
άν χρησιμοπ
ποιηθεί θα ππρέπει να έχει τη μορ
ρφή
τραπεζικκού δανείου
υ ή ομολογιιακού δανείοου εκδιδομέένου σε δημ
μόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από
α
άλλους χρηματοδο
οτικούς οργγανισμούς, αποκλειόμεενης της μορφής
μ
αλλληλόχρεου λογαριασμ
μού.
Επιτρέπεεται η κίνησ
ση του ανωττέρου δανείίου να γίνετται και μέσω
ω αλληλόχρεεου λογαρια
ασμού, εφόσ
σον
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υπάρχειι ξεχωριστή πράξη στο
ον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάννειο
προορίζεεται για τηνν υλοποίηση της επένδυ
υσης, με σαφ
φή αναφορά
ά των όρων σύναψης το
ου δανείου. Το
επενδυττικό δάνειο μπορεί
μ
να λα
αμβάνεται κκαι σε συνάλλλαγμα. Σε κάθε
κ
περίπτω
ωση, εφόσο
ον η επιχείρη
ηση
προσφύγγει σε δαννεισμό για την κάλυψ
ψη του χρ
ρηματοδοτικού σχήματοος της επέένδυσης, είίναι
υποχρεω
ωμένη να πρ
ροσκομίσει κατά
κ
την υλοοποίηση του προγράμμα
ατος αντίγρα
αφο της σχεττικής σύμβασ
σης
με τις α
απαραίτητεςς πρόσθετεςς πράξεις εεφόσον η κίνηση του δανείου λά
άβει χώρα μέσω
μ
ανοικττού
αλληλόχχρεου λογαριασμού.
Είναι δυ
υνατή η εκχώ
ώρηση της δημόσιας
δ
χρρηματοδότησ
σης (εκτός της προκαταββολής) σε τρ
ράπεζα για την
παροχή βραχυπρόθ
θεσμου δαννείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος
μ
ή σττο σύνολο της δημόσ
σιας
χρηματο
οδότησης πο
ου χρησιμοπ
ποιείται για την υλοποίίηση της επ
πένδυσης. Σεε αυτές τις περιπτώσειις η
καταβολλή της δημόσ
σιας χρηματοδότησης γίίνεται απευθ
θείας στην Τράπεζα με ττην οποία έχει υπογραφεεί η
σύμβαση
η εκχώρηση
ης, για το ισ
σόποσο τμήήμα του βρα
αχυπρόθεσμ
μου αυτού δδανείου. Σττις περιπτώσ
σεις
εκχώρησ
σης, ο επενδ
δυτής είναι υποχρεωμέένος να προ
οσκομίσει τη
η σύμβαση δδανείου, τυχόν πρόσθεετες
και
πράξεις,, καθώς και τη
τ σύμβαση
η εκχώρησηςς με το Πιστω
ωτικό Ίδρυμα
α στον αρμόόδιο φορέα διαχείρισης
δ
ου προγράμμ
ματος.
παρακολλούθησης το
Οι χρεω
ωστικοί τόκο
οι, οι προμήθειες χρημ
ματοπιστωτικών συναλλ
λαγών, τα έέξοδα συνα
αλλάγματος και
χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
δ
κα
αθώς και τα λοιπά κα
αθαρά χρημματοοικονομικά έξοδα του
τ
αι επιλέξιμη δαπάνη
δ
για ττην παρούσα
α δράση.
δικαιούχχου δεν είνα

7.4. Διιάρθρωση Προϋπολογγισμού
Ο επιχορρηγούμενος προϋπολογιισμός του επ
πενδυτικού σχεδίου
σ
θα πρέπει
π
να διιαμορφώνεται σύμφωνα
α με
τους περριορισμούς που
π αναφέρο
ονται στον π
παρακάτω πίίνακα .

ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΜΗ ΚΑΤΗΓΟ
ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ
Α
ΠΟ
ΟΣΟΣΤΟ/ΠΟ
ΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝ
ΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜ
ΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ
Τ ΕΡΓΟΥ

1.ΚΤΙΡΙΑ
Α, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡ
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΧΩΡΟΣ

Έωςς 100%

2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑ
ΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ
ΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έωςς 100%

2.5 Μετα
αφορικά Μέέσα

Έως 225.000€

3.ΛΟΓΙΣΜ
ΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΓΙΣΜΙΚΟΥ
4.ΔΑΠΑΝ
ΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν

Έωςς 10%
ΚΑΙ

Έως 33.500€

Σημειώννεται ότι ένα
α επενδυτικό
ό σχέδιο δενν δύναται να παραληφθ
θεί ως ολοκκληρωμένο και
κ λειτουργγικό
όταν το ποσοστό υλλοποίησης το
ου φυσικού σε συνδυασ
σμό με το οικονομικό αν
αντικείμενο αυτού
α
κατά την
τελική εεπαλήθευση
η/πιστοποίησ
ση, είναι μιικρότερο το
ου 40% του αρχικώς εεγκεκριμένου
υ και σε κά
άθε
περίπτω
ωση κάτω του
υ ελάχιστου αποδεκτού οορίου των 80
0.000 €.
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8.

ΔΙΑ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠ
ΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
Κ ΠΑΡΑΛΑ
ΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑ
ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΗΣ

Η αίτηση
η χρηματοδό
ότησης (επενδυτική πρόόταση) υποβ
βάλλεται ηλεεκτρονικά σττο Πληροφο
οριακό Σύστη
ημα
Κρατικώ
ών Ενισχύσεω
ων (Π.Σ.Κ.Ε.)) που παρέχχει το Υπουργείο Οικονομίας και Α
Ανάπτυξης στην
σ
διεύθυννση
www.ep
pendyseis.gr με την ένδ
δειξη: «Ενίσχχυση των ΜΜΕ για επεννδύσεις τεχννολογικού εκσυγχρονισμ
μού
και εξοικκονόμησης ενέργειας».
ε
Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν
μ
οι ενδιαφερόμ
μενοι να τα
α προμηθευττούν μόνο σε
σ ηλεκτροννική
από τον Δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΠΗ: w
www.peproe
e.gr και το www.espa.gr.
μορφή α
Αιτήσειςς χρηματοδό
ότησης στις οποίες δεν έχουν συμπ
πληρωθεί όλ
λα τα υποχρρεωτικά προ
ος συμπλήρω
ωση
πεδία το
ου ΠΣΚΕ, δενν θα είναι δυνατό να υποοβληθούν.
Κατά τηνν υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότη
Χ
ησης ο επενδ
δυτής υποχρ
ρεούται σωρ ευτικά:
i.

ννα συμπληρ
ρώσει, καταχχωρώντας σστο Πληροφο
οριακό Σύσττημα Κρατικώ
ών Ενισχύσεεων τα σχεττικά
π
πεδία του ση
ημείου «ΥΠΟ
ΟΒΟΛΗ» του
υ ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφαννίζονται στο Παράρτημα Ι.1*,
*Σε περίπτω
ωση πολυμεετοχικών σχχημάτων να καταχωρού
ύνται όσοι εεκ των μετό
όχων κατέχο
ουν
π
ποσοστό μεττοχών μεγαλλύτερο (ή ίσοο) του 20% ή οι πέντε με το μεγαλύτεερο ποσοστό
ό αν υπάρχο
ουν

ii.

ννα επισυνάψει πλήρωςς συμπληρω
ωμένο το συ
υν/νο Παράρτημα Ι.2 σσε pdf και xls μορφή. Το
Παράρτημα Ι.2 παρέχετα
αι από την ΕΕΥΔ Ηπείρου συν/νο στηνν παρούσα ππρόσκληση αλλά
α
μπορείί να
α
αναζητηθεί και στους ιστότοπους ww
ww.espa.gr και
κ www.peproe.gr,

iii.

ννα επισυνάψ
ψει στο Π.Σ.Κ
Κ.Ε. τα δικαιοολογητικά που
π προβλέπ
πονται από τηην πρόσκλησ
ση (Παράρτη
ημα
IX ).

Υπενθυμ
μίζεται ότι προτάσεις πο
ου δεν έχουνν υποβληθείί ηλεκτρονικά δεν θα αξξιολογούνται, ενώ κατά την
παραλαβ
βή των προττάσεων θα ελλέγχεται η υπ
ποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολλής.
Σε περίπ
πτωση που υπάρξει
υ
ασυμφωνία μετταξύ των κατταχωρημένω
ων ηλεκτρονιικά στοιχείω
ων στο ΠΣΚΕ και
των δηλωθέντων στοιχείων στο Παράρτημα
α Ι.2 που ανα
αρτάται σε pdf
p μορφή σττα οικονομικκά στοιχεία του
τ
έργου ( π.χ. δαπάνεες του έργου
υ, Π/Υ, δημό σια δαπάνη κλπ.) τότε κατισχύουν
κ
ττα δηλωθένττα ηλεκτροννικά
στο ΠΣΚ
ΚΕ στοιχεία. Οι αιτήσεις χρηματοδόότησης στο ΠΣΚΕ
Π
πρέπειι να είναι πλλήρως συμπ
πληρωμένες.. Σε
περίπτω
ωση διαπιστω
ωθέντων ελλείψεων, το εεπενδυτικό σχέδιο
σ
θα απ
πορριφθεί ω
ως μη πλήρες.
Η πρόσκκληση θα πα
αραμείνει αννοιχτή από 221/11/2018 ώρα 13:00 και
κ έως την 12/04/2019 και θα κλείίσει
στις 15::00 της συγγκεκριμένης ημέρας. Μ
Μετά τη λήξξη της ημερ
ρομηνίας κα
αι ώρας τηςς ηλεκτρονικής
υποβολή
ής των αιτήσ
σεων χρηματτοδότησης, δδεν γίνεται αποδεκτή
α
καμ
μία υποβολήή επενδυτικο
ού σχεδίου.
Οι δικαιιούχοι φέρουν την ευθύ
ύνη της πλήρρους και ορθής συμπλήρωσης της ηηλεκτρονικής τους αίτησ
σης
χρηματο
οδότησης. Διόρθωση
Δ
ή τροποποίησση ή συμπλλήρωση των αιτήσεων, δεν επιτρέπ
πεται μετά την
ολοκλήρρωση της ηλεεκτρονικής υποβολής
υ
τηςς αίτησης.
Η αίτηση
η χρηματοδό
ότησης επέχχει θέση υπεεύθυνης δήλωσης του άρ
ρθρου 8 τουυ Ν. 1599/19
986 (ΦΕΚ Α΄ 75)
για τα σττοιχεία που αναφέροντα
αι σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει τταυτότητα πεεριεχομένου
υ με
τα ζητού
ύμενα δικαιιολογητικά. Η ανακρίβεεια των στοιιχείων που δηλώνονταιι στην αίτησ
ση επισύρει τις
προβλεπ
πόμενες ποιννικές και διοικητικές κυρρώσεις.
Επιτρέπεεται η ακύρωση της ηλεκτρονικήής αίτησης χρηματοδόττησης υπό την προϋπό
όθεση να έχει
έ
υποβληθ
θεί αίτηση ακύρωσης
α
ενντός αποκλεειστικής προθεσμίας έωςς και δύο ερργάσιμων ημ
μερών πριν την
καταληκκτική ημερομ
μηνία ηλεκτρονικής υποοβολής των αιτήσεων χρηματοδότη
χ
ησης στη Δρ
ράση. Η αίτη
ηση
ακύρωσης υποβάλλλεται απ
πό τον υ πεύθυνο του έργου
υ ηλεκτροννικά μέσω
ω του ΠΣΣΚΕ
www.ependyyseis.gr/mis ). Η επιλογήή αυτή οδηγγεί αυτόματα
α στην παρα
αίτηση του δικαιούχου
δ
α
από
(http://w
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την υποβληθείσα αίίτησή του και παρέχει ττη δυνατότη
ητα επανυπο
οβολής νέαςς αίτησης χρ
ρηματοδότησ
σης
εντός της ταχθείσας προθεσμίαςς.
Η υποβο
ολή αίτησηςς συμμετοχή
ής στη δράσση συνιστά επίσης
ε
εξουσιοδότηση ππρος την ΕΥ
ΥΔ Περιφέρεειας
Ηπείρου
υ /ΔΙΑΠ, γιια την περαιτέρω επεεξεργασία από
α
τις αρμόδιες υπηηρεσίες, τωνν προσωπικκών
δεδομέννων, συμπεριλαμβανομέένων και τωνν ευαίσθητωνν, τα οποία και
κ τηρούντα
αι:


γγια τις ανάγγκες υλοποίη
ησης της πα
αρούσας δρά
άσης (ενδεικκτικά: έλεγχοοι και διασταυρώσεις κα
ατά
ττην υποβολή
ή, αξιολόγησ
ση, παρακολοούθηση τήρη
ησης των υπ
ποχρεώσεων των Δικαιού
ύχων),



γγια το σκοπό
ό εξαγωγής στατιστικών
σ
δεδομένων (δεικτών), κα
αθώς και



γγια το σκοπό
ό της διενέργγειας ερευνώ
ών και της εκπόνησης μεελετών για ττην αξιολόγη
ηση της εν λό
όγω
δ
δράσης.

Ο δικαιο
ούχος αποδέέχεται ότι τα
α μηνύματα που θα απο
οστέλλονται μέσω ηλεκττρονικού ταχχυδρομείου και
ειδικότερα στη διεύ
ύθυνση e‐ma
ail που έχειι δηλώσει σττο έντυπο Υποβολής
Υ
πρρος τη ΔΙΑΠ επέχουν θέέση
κοινοποίίησης και συ
υνεπάγονται την έναρξη όλων των ένννομων προθ
θεσμιών και συνεπειών.
Σε κάθε περίπτωση
η διασφαλίζεεται η τήρη ση της νομοθεσίας περ
ρί προσωπικκών δεδομένων βάσει του
τ
16/679 του Ευρωπαϊκού
Ε
πριλίου 2016
6.
Κανονισμού (EΕ) 201
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απ

9.

ΔΙΚ
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΤΗΝ ΠΑΡΑΛ
ΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣ
ΣΗΣ ΧΡΗΜΑ
ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΗΣ

Τα δικαιιολογητικά και
κ στοιχεία του Παραρττήματος ΙΧ για τα οποία υπάρχει ρηττή αναφορά
ά «υποχρεωττική
υποβολή
ή σε φυσικό
ό φάκελο» υποβάλλοντ
υ
ται σε έντυπη μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείίρου, εντός της παραπά
άνω
προθεσμ
μίας και μέχρ
ρι την προανναφερόμενη καταληκτική
ή ημερομηνίία και ώρα.
Σε περίπ
πτωση υποβ
βολής του φακέλου
φ
δικα
αιολογητικώ
ών ιδιοχείρως, αυτός θα
α πρωτοκολλλείται κατά την
παραλαβ
βή του, ως εισερχόμενο
ε
έγγραφο σττο πρωτόκολλλο της ΔΙΑΠ. Η ημερομηηνία πρωτοκό
όλλησης αυττών
θεωρείται αποδεικτιικό στοιχείο εμπρόθεσμηης υποβολήςς.
πτωση αποσ
στολής, ως ημερομηνία
α υποβολής θεωρείται η ημερομηννία που ανα
αγράφεται στη
σ
Σε περίπ
σφραγίδ
δα αποστολή
ής ταχυδρομ
μείου (ΕΛΤΑ
Α – συστημέένη επιστολή
ή) ή στο πα
αραστατικό αποστολής της
εταιρεία
ας ταχυμεταφ
φοράς, η οποία θα πρέπ
πει να είναι ευδιάκριτη.
ε
Η απόδειξη αποστολής των
τ ΕΛΤΑ ή της
εταιρεία
ας ταχυμεταφ
φοράς θεωρείται αποδειικτικό στοιχεείο εμπρόθεσμης υποβολλής.
Σε περίπ
πτωση υποβο
ολής και απο
οστολής (ταχχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φά
φ
εξωτερ
ρικά
άκελος θα φέρει
την ακόλλουθη ένδειξξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ
Φ
ΔΙΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ
ΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
Η ΔΡΑΣΗ
«Ενίσ
σχυση των ΜΜΕ
Μ
για επεενδύσεις τεχχνολογικού εκσυγχρονισ
ε
σμού και εξοοικονόμησηςς ενέργειας»
»
Επωνυμίία επιχείρησ
σης : ……………
……………………
……………………
………………..
ΑΦΜ : …
……………………
……………………
……………………
…..
ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟ
ΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔ
ΔΙΟΥ : …………
……………………
……………
ΗΜΕΡΟΜ
ΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚ
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υ
: …………………
……………………
……………………
…
Σε περίίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμ
μισης φακέλλου δικαιολ
λογητικών ττο επενδυτικό σχέδιο θα
απορριφ
φθεί ως μη πλήρες.
π
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Σε περίπ
πτωση διαπ
πιστωθέντωνν ελλείψεωνν στο φάκελλο δικαιολο
ογητικών ποου έχει ήδη υποβληθεί το
επενδυττικό σχέδιο θα
θ απορριφθ
θεί ως μη πλλήρες. Η ΔΙΑ
ΑΠ δύναται να
ν ζητήσει δδιευκρινίσειςς εφόσον κρίίνει
αναγκαίίο επί των υπ
ποβληθέντωνν δικαιολογηητικών ‐ στοιιχείων της πρ
ρότασης .

10. ΚΡΙΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
Α
ΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩ
ΩΝ
10.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟ
ΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ν ΧΡΗΜΑΤΟ
ΟΔΟΤΗΣΗΣ
10.1.1. Α
Αξιολογητέςς
H αξιολό
όγηση κάθε υποβαλλόμεενου επενδυ
υτικού σχεδίου διενεργείίται από ένα
αν (1) αξιολο
ογητή, ο οπο
οίος
επιλέγετται από στελλέχη της Περιφέρειας Ηπ
πείρου ως ΕΦ
Φ και διαθέτεει τα ανάλογγα προσόντα
α και εμπειρίία.
Οι αξιολλογητές δεν έχουν
έ
τη δυνατότητα να
α είναι συντά
άκτες προτάσεων που θα
α υποβληθο
ούν στο πλαίίσιο
της πρό
όσκλησης κα
αι θα πρέπ
πει να διαθθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτηησία, μέσω της υποβολλής
υπεύθυννης δήλωσηςς για τη μη σύγκρουση
σ
σσυμφερόντωνν.
Οι αξιολλογητές ορίζο
ονται με σχεττική απόφασση του Περιφ
φερειάρχη Ηπείρου.
Η
Για τις α
ανάγκες της αξιολογικής
α
διαδικασίας
δ
θα είναι στη
η διάθεση τω
ων αξιολογηττών όλο το σχετικό
σ
υλικό
ό.
ούν να ασχχοληθούν μεε την παρα
ακολούθησηη και την παραλαβή
π
τ
των
Οι αξιολλογητές δε θα μπορο
αποτελεεσμάτων τωνν έργων.
10.1.2. ΕΕπιτροπή αξξιολόγησης
Για τις α
ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας
δ
της δράσηςς θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγηση
ης με απόφα
αση
του Περριφερειάρχη Ηπείρου. Η Επιτροπή Α
Αξιολόγησηςς αποτελεί δευτεροβάθμ
δ
μιο όργανο αξιολόγησης η
οποία εξξετάζει σε δεύτερο
δ
βαθ
θμό και ορισστικοποιεί τη
ην τελική βα
αθμολογία κα
τ
αι τον προϋπολογισμό του
επενδυττικού σχεδίου
υ στο Π.Σ.Κ.Ε
Ε.
Στην απ
πόφαση σύσ
στασης θα περιγράφοντ
π
ται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λεειτουργίας της,
τ
ορίζοντα
αι τα μέλη τη
ης και ότι άλλλο απαιτείτα
αι.
Τα μέλη ττης Επιτροπή
ής Αξιολόγηση
ης δε θα μπορρούν να ασχο
οληθούν με τη
ην παρακολούύθηση και την παραλαβή των
αποτελεσ
σμάτων των έργων.

10.2. ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
Α
ΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕ ΩΝ ΧΡΗΜΑ
ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΗΣ
Με το πέρας της ηλεκτρονική
ής υποβολή ς των αιτήσ
σεων χρημα
ατοδότησης,, ακολουθείί η διαδικα
ασία
ησής των υπ
ποβληθέντω
ων σχεδίων, η οποία πρ
ραγματοποιεείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της
αξιολόγη
Διεύθυννσης Αναπτυξξιακού Προγγραμματισμοού (ΔΙΑΠ) τηςς Περιφέρεια
ας Ηπείρου.
αναλαμβάνεει όλες τις απ
παιτούμενεςς ενέργειες της
τ διοργάνω
ωσης και υπποστήριξης της
τ διαδικασ
σίας
Η ΔΙΑΠ α
αξιολόγη
ησης, καθώςς και της κατα
αχώρησης όόλων των απα
αραίτητων δεδομένων
δ
σστο ΠΣΚΕ.
Σημειώννεται ότι κα
ατά τον έλεγγχο και την αξιολόγηση
η των επενδ
δυτικών σχεεδίων δύναννται να γίνο
ουν
διασταυ
υρώσεις δεδ
δομένων, ώστε
ώ
να επα
αληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθθέντων στο
οιχείων και να
αποφευ
υχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα
α απάτης σεε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Η αξιολό
όγηση είναι συγκριτική
σ
και
κ περιλαμββάνει 3 (τρία
α) στάδια:




ΣΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρ
ρότητας.
ΣΣΤΑΔΙΟ Β: έλλεγχος επιλεξιμότητας πρρότασης.
ων ανά ομάδ
ΣΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση τω
ων προτάσεω
δα κριτηρίωνν.
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Οι έλεγχχοι των σταδίίων Α και Β απαιτούν
α
τηνν εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.
Η αξιολόγηση του σταδίου Γ γίνεται
γ
ανά κριτήριο Η συνολική βαθμολογία
β
του επενδυ
υτικού σχεδίου
ά
της βαθμολοογίας κάθε κριτηρίου
κ
επ
πί τον συντεελεστή στάθ
θμισής του και
προκύπττει από το άθροισμα
πρέπει ννα τηρεί ελάχχιστο συνολικό αποτέλεσσμα όπως ανναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ VII.
10.2.1. Π
Πρωτοβάθμ
μια Αξιολόγη
ηση
Στον αξιο
ολογητή ανο
οίγουν στο Π.Σ.Κ.Ε.
Π
στην ενέργεια «Α
Αξιολόγηση» όλα τα πεδίία του Παραρτήματος Ι.1
1 τα
οποία κκαταχωρήθηκαν από το
ον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσ
σης στο Π.ΣΣ.Κ.Ε. κατά το στάδιο της
υποβολή
ής και όλα τα
α πεδία αυτή
ής δύναται ννα τροποποιη
ηθούν από τον
τ αξιολογηητή με βάση τα στοιχεία της
παρούσα
ας πρόσκλησ
σης και τα δικαιολογητι
δ
ικά και στοιιχεία του φυ
υσικού και ηηλεκτρονικού
ύ φακέλου που
π
προσκόμ
μισε ο δυνηττικός δικαιού
ύχος.
Η υπόλο
οιπη αξιολόγγηση των στα
αδίων Α «έλλεγχος πληρό
ότητας», Β «έλεγχος επιλλεξιμότητας πρότασης» και
Γ «αξιολλόγηση τωνν προτάσεωνν ανά ομάδδα κριτηρίων» γίνεται εκτός
ε
ΠΣΚΕ σε τυποπο
οιημένο έντυ
υπο
αξιολόγη
ησης το οπο
οίο παρέχει η ΕΥΔ Περ ιφέρειας Ηπ
πείρου και το
τ οποίο ο αξιολογητήςς συμπληρώ
ώνει
πλήρως.. Ο αξιολογη
ητής σύμφωννα με τα στοοιχεία της πρ
ρόσκλησης, τα
τ δεδομένα
α της υποβολλής, τα στοιχχεία
του φυσ
σικού φακέλλου και τιςς οδηγίες β αθμολόγηση
ης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το
τ σύνολο των
τ
κριτηρίω
ων του κάθε σταδίου, ειισάγει την σχχετική βαθμ
μολόγηση του κριτηρίου στο τυποπο
οιημένο έντυ
υπο
αξιολόγη
ησης και αφ
φού το συμπ
πληρώσει πλλήρως το αννεβάζει σε pdf αρχείο ω
ως συν/νο σττην αξιολόγη
ηση
του. Στην συνέχεια ο αξιολογηττής εισάγει σστο ΠΣΚΕ τα αποτελέσμα
ατα του ελέγγχου των στταδίων Α και Β,
καθώς κκαι την βαθμ
μολογία κάθεε ομάδας κριιτηρίων και το
τ ΠΣΚΕ υπο
ολογίζει την σσυνολική βα
αθμολογία κά
άθε
πρόταση
ης.
Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογηττής διενεργείί πλήρως τηνν αξιολόγηση και αξιολοογεί και βαθμολογεί όλα
α τα
κριτήρια
α ανεξάρτητα
α εάν στο/α στάδια Α ή/κκαι Β η πρότταση κρίνετα
αι μη πλήρηςς ή/και μη πα
αραδεκτή.
Μετά τη
ην οριστικοπ
ποίηση του συνόλου
σ
τω
ων αξιολογήσ
σεων η αξιολ
λόγηση προοχωρά στο επόμενο στά
άδιο
αξιολόγη
ησης την Επιιτροπή Αξιολλόγησης.
10.2.2. Δ
Δευτεροβάθ
θμια Αξιολόγγηση
Η Επιτρο
οπή Αξιολόγγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμ
μολογία και το φυσικό κκαι οικονομιικό αντικείμεενο
της κάθ
θε πρότασης έχοντας την ευθύνηη ελέγχου της
τ
αξιολόγγησης και όόπου κρίνει σκόπιμο την
αναβαθμ
μολόγηση κα
αι τη διαφοροποίηση τοου φυσικού και οικονομ
μικού αντικεειμένου της πρότασης μετά
από τεκμ
μηριωμένη εισήγηση.
ε
Ο τρόπο
ος με τον οπ
ποίο η Επιτρο
οπή Αξιολόγγησης διενερ
ργεί την αξιο
ολόγηση, καθθώς και τα πεδία
π
τα οπ
ποία
αξιολογεεί, είναι ακριβώς ίδια μεε του πρωτοββάθμιου αξιο
ολογητή.
Η Επιτρο
οπή Αξιολόγη
ησης συντάσ
σσει πρακτικκό που περιλλαμβάνει:


Πίνακα εγκκεκριμένων αιτήσεων π
προς ενίσχυ
υση, με το
ο συνολικό προϋπολογγισμό και την
α
αναλογούσα
α δημόσια δα
απάνη για κά
άθε εγκεκριμ
μένη αίτηση



Πίνακα εγκεκριμένων αιιτήσεων μη εενισχυόμενω
ων, λόγω εξάντλησης προοϋπολογισμο
ού πρόσκλησ
σης



ρριφθεισών αιτήσεων, λλόγω αρνητικκής αξιολόγη
ησης.
Πίνακα απορ

Σημειώννεται ότι οιι προτάσειςς κατατάσσοονται στουςς πίνακες με
μ φθίνουσα
α σειρά σύ
ύμφωνα με τη
βαθμολο
ογία του Στα
αδίου Γ.
Το πρακκτικό διαβιβ
βάζεται στηνν ΔΙΑΠ, ώσττε να εκδοθ
θεί απόφαση του Περιφ
φερειάρχη Ηπείρου
Η
με τα
αποτελέέσματα της αξιολόγηση
ης και τον κατάλογο δυνητικών
δ
δικαιούχων
δ
και ο Πίνακας Κατάτα
αξης
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οριστικο
οποιείται. Η απόφαση του Περιφεερειάρχη δη
ημοσιοποιείτται στην ισττοσελίδα τη
ης Περιφέρεειας
Ηπείρου
υ www.php.ggov.gr και στην ιστοσελίδδα της ΕΥΔ www.peproe
w
.gr.
Κάθε δυ
υνητικός δικα
αιούχος ενημερώνεται ηηλεκτρονικά, αλλά και μέσω
μ
του ΠΣΣΚΕ για το αποτέλεσμα
α
της
αξιολόγη
ησης.
Κάθε υπ
ποψήφιος πο
ου το επενδυ
υτικό του σχχέδιο κρίθηκκε ως απορριπτέο ή εγκεεκριμένο με τροποποιήσ
σεις
του φυσ
σικού ή/και οικονομικού
ύ αντικειμέννου ενημερώ
ώνεται ηλεκττρονικά, μέσσω του ΠΣΚΕ
Ε καθώς καιι με
συστημέένη επί αποδ
δείξει επιστο
ολή για το απ
ποτέλεσμα της
τ αξιολόγη
ησης και τη δδυνατότητα και τους όρο
ους
άσκησηςς ένστασης εντός
ε
συγκεκκριμένης κατταληκτικής ημερομηνίας.

10.3. ΚΡ
ΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΣ
Η αξιολό
όγηση διενερ
ργείται βάσεει εγκεκριμέννων από την Επιτροπή Παρακολούθηησης του Ε.Π
Π. κριτηρίων,, σε
τρία στά
άδια.
ΣΤΑΔΙΟ Α –ΈΛΕΓΧΟΣΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤ
ΤΑΣ
Τα κριτή
ήρια βάσει τω
ων οποίων αξιολογούντα
α
αι οι προτάσεις είναι τα εξής:
ε
1. Τυπιική πληρότητα της υποβαλλόμενης π
πρότασης
ΣΤΑΔΙΟ Β – ΕΛΕΓΧΟΣΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ
ΟΤΑΣΗΣ
αιούχος που εμπίπτει στη
ην πρόσκλησση
1. Δικα
2. Περίίοδος υλοπο
οίησης εντός περιόδου επ
πιλεξιμότητα
ας ΠΠ και Πρ
ρόσκλησης
3. Μη εεπικάλυψη των
τ χορηγου
υμένων χρημ
ματοδοτήσεω
ων
4. Υποβ
βολή αποφά
άσεων των αρμόδιων ή και συλλο
ογικών οργά
άνων του κύύριου του έργου
έ
ή άλλλων
αρμο
οδίων οργάννων
5. Πληρρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ΚΚΑΝ. 1407/20
013
6. Η πρό
όταση κρίνετται ως παραδεκτή με βά
άση τα αναγρ
ραφόμενα σττην πρόσκληηση υποβολή
ής προτάσεω
ων
7. Πράξξη η οποία εμπίπτει σττους Θεματιικούς Στόχους, τις Επεννδυτικές Πρ οτεραιότητεες και Ειδικο
ούς
στόχχους ή/ και στα
σ πεδία πα
αρέμβασης/ δράσεις της πρόσκληση
ης
Ο έλεγχο
ος των σταδίων Α και Β απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων,
κ
εκκτός του κριιτηρίου Β.4 που
π
γίνεται δ
δεκτή και η τιμή
τ
«δεν εφ
φαρμόζεται»..,
ΣΤΑΔΙΟ Γ – ΑΞΙΟΛΟΓΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ
Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ν ‐ Αξιολόγησ
ση επενδυτιικού σχεδίου
υ
1. Συσττήματα διαχείρισης της ποιότητας
π
2. Μέσ
σος ρυθμός μεταβολής του
τ κύκλου εργασιών (Ρ
ΡΜΚΕ) την τελευταία διεετία πριν τη
ην υποβολή της
αίτησης χρηματο
οδότησης
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3. Μέσ
σος όρος κερ
ρδών προ τόκων,
τ
φόρω
ων και αποσ
σβέσεων (Κ
ΚΠΤΦΑ) την τελευταία διετία
δ
πριν την
υποβ
βολή της αίττησης χρημα
ατοδότησης
4. Επεννδυτική πολλιτική (ιδιωττική συμμεττοχή σε ποσ
σοστό του κύκλου
κ
εργα
ασιών για χρηματοδότη
χ
ηση
επεννδύσεων τηνν τελευταία διετία
δ
5. Εξέλλιξη απασχόλλησης στην επιχείρηση
ε
ττην τελευταία
α διετία
6. Δημιουργία νέων θέσεων απ
πασχόλησης (υπολογιζόμ
μενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας)
Ελάχχιστη συνολιική βαθμολο
ογία επενδυττικού σχεδίου: 4
Αναλυτικκά τα κριτή
ήρια και ο τρόπος
τ
υποολογισμού της βαθμολο
ογίας της πρρότασης αναφέρονται στο
σ
Παράρτη
ημα VII Κριτή
ήρια Αξιολόγγησης.

10.4. ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ε
Ν
Συστήνεται Επιτροπ
πή Ενστάσεω
ων με απόφ
φαση του Περιφερειάρχχη Ηπείρου. Η διαδικασ
σία ενστάσεεων
θεί το άρθρ
ρο 43 παρ. 7 της υπ’ α
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.20016 Υπουργιικής Απόφασ
σης
ακολουθ
«Τροποπ
ποίηση και αντικατάστα
α
αση της υπ’ α
αριθμ. 8198
86/ΕΥΘΥ/712
2/31.07.20155 (ΦΕΚ 1822
2/Β/24.08.20
015)
Υπουργιικής Απόφασ
σης για τουςς Εθνικούς ΚΚανόνες Επιιλεξιμότηταςς Δαπανών γγια τα Προγγράμματα ΕΣΣΠΑ
2014‐2020» (ΦΕΚ 35
521/Β/01.11..2016).
ης Επιτροπήςς Αξιολόγηση
ης Προτάσεω
ων δεν δύναννται να συμμ
μετάσχουν στ
στην Επιτροπ
πή Ενστάσεων.
Μέλη τη
Ο ενδια
αφερόμενος δύναται ενντός αποκλεειστικής προ
οθεσμίας δέέκα (10) ερργάσιμων ημερών από τη
γνωστοπ
ποίηση των αποτελεσμ
μάτων της α
αξιολόγησηςς να υποβά
άλει διοικηττική ένσταση (ενδικοφα
ανή
προσφυγγή με την έννοια
έ
του άρθρου
ά
25 ττου Ν. 2690
0/1999) σχεττικά με την απόρριψη της
τ αίτησης,, τη
βαθμολό
όγησή της και τους όρους
ό
έγκρισσής της, μέέσω του Πλ
ληροφοριακκού Συστήμα
ατος Κρατικκών
Ενισχύσεεων και απ
ποστέλλοντα
ας τα σχετικκά δικαιολο
ογητικά τεκμ
μηρίωσης σστη ΔΙΑΠ, εντός της ίδ
διας
αποκλειστικής προθ
θεσμίας, προ
οκειμένου ννα εξεταστούν από την Επιτροπή ΕΕνστάσεων. Η ηλεκτροννική
ή της ένστασ
σης γίνεται στο
σ ΠΣΚΕ με συμπλήρωσ
ση των σχετιικών πεδίωνν του σημείο
ου «ΕΝΣΤΑΣΕΕΙΣ»
υποβολή
ενο
του ΠΣΚ
ΚΕ. Ο τρόποςς υποβολής των
τ δικαιολοογητικών σεε φυσική μορφή είναι ίδδιος με τον περιγραφόμ
π
στο κεφά
άλαιο 8 «ΔΙΑ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ
ΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Χ
ΟΤΗΣΗΣ».
Στην πεερίπτωση υπ
ποβολής και αποστολή ς (ταχυδρομ
μικά ή με ταχυμεταφο
τ
ορά) ο φάκεελος θα φέέρει
εξωτερικκά την ακόλο
ουθη ένδειξη
η:

ΦΑΚΕΛΟ
ΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Για τη δρ
ράση «Ενίσχχυση των ΜΜ
ΜΕ για επεννδύσεις τεχνολογικού εκ
κσυγχρονισμμού και εξοικ
κονόμησης
ενέργειιας »
σης «……………
……………………
……………………
……………»
Επωνυμίία Επιχείρησ
ΑΦΜ «.........................................................................................................»
Κωδικόςς Επενδυτικο
ού Σχεδίου : «…………………
«
….»
Ημερομη
ηνία ηλεκτρο
ονικής υποβολής «…………
……………………
…………..»

-33-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ΣΗΣ
«
«Ενίσχυση τω
ων ΜΜΕ για επενδύσεις τεχχνολογικού εκσυγχρονισμ
ε
μού και εξοικοονόμησης ενέέργειας»

Η εξέτασ
ση των ενσττάσεων γίνετται από την Επιτροπή Ενστάσεων
Ε
μέσω
μ
του Πλληροφοριακού Συστήμα
ατος
Κρατικώ
ών Ενισχύσεω
ων. Οι αποφ
φάσεις επί ττων ενστάσεων εκδίδοννται εντός δδεκαπέντε (15) εργάσιμ
μων
ημερών και γνωσττοποιούνταιι στην ΔΙΑ
ΑΠ. Επίσης, γνωστοποιούνται στοους ενδιαφ
φερομένους με
ηλεκτρονικό ταχυδρ
ρομείο, μέσω
ω του ΠΣΚΕΕ καθώς καιι με συστημ
μένη επί αποοδείξει επισ
στολή, ώστε να
λαμβάνο
ουν εγκαίρω
ως γνώση για τα αποτελέσσματα εξέτα
ασης της ένσττασης.
Με την ολοκλήρωσ
ση της αξιολλόγησης τωνν ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέέου η διαδικασία Έκδοσ
σης
Πίνακα Α
Αποτελεσμάτων και εκδίίδονται συμπ
πληρωματικο
οί Πίνακες Κατάταξης Έννστασης.

10.5. ΕΕΓΚΡΙΣΗ
10.5.1. Δ
Διαδικασία έγκρισης
Η ένταξη
η των έργωνν στη Δράση γίνεται με α
απόφαση το
ου Περιφερειάρχη Ηπείρρου μετά από εισήγηση της
ΔΙΑΠ. Οιι αποφάσεις ένταξης κοινοποιούνταιι στην ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
Σε περίπ
πτωση αποδοχής ενστάσ
σεων και έκδδοσης συμπλληρωματικού Πίνακα Κα
ατάταξης ενεεργοποιείταιι εκ
νέου η ω
ως άνω αναφ
φερόμενη δια
αδικασία κα ι εκδίδεται συμπληρωμα
σ
ατική Απόφα
αση Ένταξης..
10.5.2. Δ
Δημοσιότητα
α ενταγμένω
ων έργων
Η Περιφ
φέρεια Ηπείρ
ρου/ΕΥΔ Ηπεείρου δημοσσιοποιεί του
υλάχιστον σττην ιστοσελίδ
ίδα της συνο
οπτικά στοιχχεία
για κάθεε εγκεκριμέννο έργο, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς του μέτρου ενίσχυσης, την κατηγορία
παρέμβα
ασης και τονν στόχο αυτο
ού, την επω νυμία του χρηματοδοτο
χ
ούμενου, το είδος της επ
πιχείρησης, τον
τίτλο το
ου έργου και σύνοψη αυτού, την ημερομηνία, το είδος (επιχχορήγηση), το ύψος της
χρηματο
οδότησης κα
αι το ποσοσ
στό συμμετοοχής της Ε.ΕΕ., την Περιιφέρεια εγκκατάστασης και τον τομ
μέα
δραστηρριότητας καττά NACE. Τα στοιχεία τωνν μη εγκεκριιμένων έργων δεν δημοσσιοποιούνται.

11. ΔΙΑ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛ
ΛΟΠΟΙΗΣΗΣΣ – ΠΑΡΑΚΟ
ΟΛΟΥΘΗΣΗΣΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
11.1. ΕΞΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΣΗΣ
11.1.1. Τρόπος Εξόφ
φλησης Παραστατικών
ηματική ή ολλική), για να
α είναι επιλέέξιμη, πρέπεει να είναι σύμφωνη
σ
με τις
Η εξόφλληση κάθε δαπάνης (τμη
διατάξειις της ισχύου
υσας κάθε φορά φορολοογικής νομοθ
θεσίας και μπ
πορεί να γίνεει ως ακολού
ύθως:


Κ
Κάθε είδουςς δαπάνη, που
π συνοδεεύεται από νόμιμο φορ
ρολογικό σττοιχείο και που
π αφορά σε
α
αγορά αγαθ
θών ή λήψη
η υπηρεσιώ
ών καθαρής αξίας πεντα
ακοσίων (5000) ευρώ κα
αι κάτω (χω
ωρίς
Φ
ΦΠΑ), μπορ
ρεί να εξοφ
φλείται και χωρίς τη χρήση
χ
τραπε
εζικού μέσοου πληρωμή
ής, δηλαδή με
ο
οποιονδήπο
οτε τρόπο πλ
ληρωμής. Τοο ποσό αναπ
προσαρμόζεται αυτόματτα στις εκάσ
στοτε διατάξεις,
ό
όπως αυτές προκύπτουνν από μεταβοολές της φορ
ρολογικής νο
ομοθεσίας.



Κ
Κάθε είδουςς δαπάνη, που
π συνοδεεύεται από νόμιμο φορ
ρολογικό σττοιχείο και που
π αφορά σε
α
αγορά αγαθ
θών ή λήψη
η υπηρεσιώ
ών καθαρής αξίας άνω των πεντακκοσίων (500
0) ευρώ (χω
ωρίς
Φ
ΦΠΑ), θα πρέπει
π
η τμη
ηματική ή ολλική εξόφλη
ηση της, να γίνει γίνετα
αι με τη χρή
ήση τραπεζικκού
μ
μέσου πληρ
ρωμής. Το ποσό
π
αναπρ οσαρμόζετα
αι αυτόματα στις εκάστοοτε διατάξεις, όπως αυ
υτές
π
προκύπτουνν από μεταβο
ολές της φορρολογικής νο
ομοθεσίας.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής,
π
προκειμένου
π
για την εφα
αρμογή των ανωτέρω,
α
νοοείται:


Η κατάθεση
η σε τραπεζικό λογαριιασμό του προμηθευτή
ή, όπως προοβλέπεται στις
σ
ισχύουσες
φ
φορολογικέςς διατάξεις.
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Η χρήση ετα
αιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών τηςς επιχείρησηης που πραγγματοποιεί την
π
πληρωμή ή/και όποιαςς άλλης κάρρτας συνδέεται με ονο
ομαστικό τα
αυτοποιημέννο λογαριασ
σμό
π
πληρωμών του
τ λήπτη τη
ης ενίσχυσηςς (Δικαιούχο
ου) που τηρεείται σε Πάρροχο Υπηρεσ
σιών Πληρωμ
μών
ττου Ν. 3862//2010 (ήτοι Πιστωτικό
Π
Ίδδρυμα, Ίδρυμ
μα Ηλεκτροννικού Χρήματτος ή Ίδρυμα
α Πληρωμώνν).



Η έκδοση επ
πιταγής της επιχείρησηςς ή η έκδοσ
ση τραπεζική
ής επιταγής από νόμιμα
α λειτουργού
ύσα
σ
στην Ελλάδα
α τράπεζα.



Η χρήση ταχχυδρομικής επιταγής
ε
– τταχυπληρωμ
μής (έως του ορίου που επιτρέπεταιι από τα ΕΛΤΤΑ).
Επισημαίνετται ότι η επιβάρυνση για την έκκδοση της ταχυδρομική
τ
ής επιταγής δεν αποτεελεί
εεπιλέξιμη δα
απάνη.



Η καταβολή σε ταυτοπο
οιημένο λογα
αριασμό πλη
ηρωμών του προμηθευττή, που τηρείται σε Πάρο
οχο
ΥΥπηρεσιών Πληρωμών του
τ Ν. 38622/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρρυμα Πληρω
ωμών ή Ίδρυ
υμα
ού Χρήματοςς), είτε με μ
μετρητά, είττε με μεταφ
φορά μεταξύύ λογαριασμ
μών πληρωμ
μών
Ηλεκτρονικο
(μεταφορά εντός
ε
του ίδιιου Ιδρύματοος ή έμβασμ
μα).

Σε περίπ
πτωση που καταβάλλοντ
κ
ται προκαταββολές έναντι της αξίας του
τ προς αγοορά αγαθού ή υπηρεσία
ας ή
όταν πρα
αγματοποιούνται τμημα
ατικές καταβ ολές που αφ
φορούν παρα
αστατικό καθθαρής αξίας άνω των €5
500,
απαιτείτται η χρήση τραπεζικού
τ
μέσου
μ
πληρω
ωμής, ανεξα
αρτήτως του ποσού της κκάθε τμηματικής καταβολλής
ή προκα
αταβολής καιι για κάθε μέέρος αυτής.
Αποδεκττοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής
π
είίναι :


Έκδ
δοση τραπεζζικής επιταγή
ής από τον εταιρικό λο
ογαριασμό του
τ λήπτη τηης ενίσχυση
ης (δικαιούχχου)
προ
ος τον προμη
ηθευτή, η οπ
ποία πρέπει ννα έχει πληρ
ρωθεί από τη
ην Τράπεζα σσε χρόνο προγενέστερο της
της πληρω
συμ
μβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωση
ο
ης του έργου. Για την πιστοποίηση
π
ωμής απαιτείίται
τουλάχιστον: (α
α) τα σχετικά
ά με την εκδοοθείσα τραπ
πεζική επιταγγή έντυπα κίννησης των επαγγελματικκών
απεζικών λογγαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείίρησης και ββεβαίωση τη
ης τράπεζας ότι
τρα
έχει εξοφληθεί (αριθμός επ
πιταγής‐ημερρομηνία‐ποσ
σό), (β) φωτο
οαντίγραφο του σώματο
ος της επιταγγής,
(γ) α
απόδειξη είσ
σπραξης του προμηθευτ ή και (δ) καρ
ρτέλα προμη
ηθευτή (λογα
αριασμός 50).



Καττάθεση μετρ
ρητών από τον λήπτη της ενίσχυσ
σης (δικαιού
ύχο) στον ττραπεζικό λο
ογαριασμό του
τ
προ
ομηθευτή. Για
Γ
την πισ
στοποίηση ττης πληρωμ
μής απαιτείίται τουλάχχιστον: (α) το αντίγρα
αφο
καττάθεσης του ποσού στον τραπεζικόό λογαριασμ
μό από τον οποίο
ο
θα φα
αίνεται ως δικαιούχος
δ
τ
του
λογγαριασμού ο προμηθευ
υτής των α
αγαθών ή και
κ υπηρεσιών προς ττον λήπτη της ενίσχυσ
σης
(δικκαιούχο), ο καταθέτης – επενδυτήής, καθώς και τα στοιχεία του παρραστατικού που αφορά
ά η
πλη
ηρωμή, (β) καρτέλα
κ
ταμεείου (λογαριιασμός 38) ή/και
ή
extraitt εταιρικού λλογαριασμού από όπου θα
διαπ
πιστώνεται η ανάληψη των μετρηττών, (γ) απόδ
δειξη είσπρα
αξης του πρρομηθευτή και
κ (δ) καρτέέλα
προ
ομηθευτή (λο
ογαριασμός 50).
 Μετταφορά από τον εταιρ
ρικό λογαριιασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου
υ) σε εταιρ
ρικό
λογγαριασμό το
ου προμηθεευτή. Για τηην πιστοποίίηση της πλ
ληρωμής αππαιτείται το
ουλάχιστον: (α)
αντί
τίγραφο του εγγράφου της τράπεζα
ας για μεταφ
φορά χρημά
άτων όπου φ
φαίνονται τα
α στοιχεία των
τ
λογγαριασμών (β
β) απόδειξη είσπραξης τ ου προμηθεευτή (γ) καρττέλα προμηθθευτή (λογαρ
ριασμός 50).
 Έκδ
δοση Τραπεζικής Επιταγή
ής από την εεπιχορηγούμ
μενη επιχείρη
ηση προς τονν προμηθευτή, από νόμιμα
λειττουργούσα στην
σ
Ελλάδα
α τράπεζα, μ
μέσω αντίστοιχης κατάθ
θεσης μετρηττών στην τρ
ράπεζα από την
επιχχορηγούμενη επιχείρηση. Για την π
πιστοποίηση της πληρωμ
μής αποδεικττικά εκτός των
τ άλλων (π
π.χ.
τα έγγραφ α της τράπ
κατταθετήριο) αποτελούν
α
πεζας για την
τ
έκδοσηη της επιτα
αγής προς τον
προ
ομηθευτή, ανντίγραφο κα
αι φωτοτυπία
α του σώματτος της αντίσ
στοιχης επιτα
αγής.



Ηλεεκτρονική συναλλαγή
σ
(κίνηση
(
webb‐banking ή κίνηση μεεταφοράς μμέσω web από και προς
ταυ
υτοποιημένο λογαριασμ
μό πληρωμώ
ών που τηρεείται σε Πάροχο Υπηρεεσιών Πληρω
ωμών). Για την
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πισττοποίηση τη
ης πληρωμήςς απαιτούντα
αι: (α) αντίγρ
ραφο κίνηση
ης του εταιρρικού λογαριιασμού (extrrait)
που
υ τηρείται σεε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη ττης ενίσχυση
ης (δικαιούχχου)
χρο
ονικής διάρκεειας τουλάχιστον ενός μ
μηνός μετά την
τ πραγματτοποίηση τηςς πληρωμής,, (β) αντίγρα
αφο
της ηλεκτρονική
ής συναλλαγγής από το οοποίο θα προκύπτει ο λή
ήπτης του ποοσού πληρω
ωμής, δηλαδή ο
της
προ
ομηθευτής των
τ
αγαθώνν και υπηρεεσιών και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος
δ
ενίσ
σχυσης και (γγ) αναλυτικό
ό καθολικό (κκαρτέλα) προμηθευτή (λ
λογαριασμόςς 50).


Εξόφληση μέσω
ω κάρτας πλληρωμών (χρρεωστικής, πιστωτικής,
π
προπληρωμέ
π
ένης). Προϋπ
πόθεση για την
ης πληρωμήςς είναι η κάρρτα να έχει εκδοθεί
ε
στο όνομα της δδικαιούχου επιχείρησης
ε
της
πισττοποίηση τη
ενίσ
σχυσης, ή να
ν συνδέεται απαραιτ ήτως με λο
ογαριασμό πληρωμών που τηρείτται σε Πάρο
οχο
Υπη
ηρεσιών Πλη
ηρωμών στο όνομα της δδικαιούχου επιχείρησης
ε
της
τ ενίσχυσηης, ή του επιχειρηματία για
την περίπτωση ατομικών επιχειρήσεω
ε
ν. Σε κάθε περίπτωση
π
πρέπει
π
να υυπάρχει επαρκής διαδρο
ομή
ελέγγχου, δηλαδ
δή να αποδεεικνύεται η α
αγορά των αντίστοιχων
α
αγαθών/υππηρεσιών και η χρέωση της
κάρρτας του Δικα
αιούχου (ανεεξάρτητα εά
άν η συναλλα
αγή αυτή πραγματοποιείίται με δόσεεις ή με εφάπ
παξ
κατταβολή). Για
α την πιστο
οποίηση απ
παιτούνται: (α) αντίγρα
αφο κίνησηςς κάρτας ή λογαριασμ
μού
πλη
ηρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (διικαιούχου) που
π τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών
Π
π
που
απο
οτυπώνει τιςς κινήσεις της κάρτας κα
αι στο οποίο να εμφαίνετται μία δόσηη ή η εφάπα
αξ καταβολή για
τη συναλλαγή και (β) ανα
αλυτικό καθοολικό (καρττέλα) προμηθευτή (λογα
αριασμός 50
0) και καρτέέλα
πελλάτη (λογ. 30
0) της αντισυμβαλλόμενηης επιχείρησ
σης.



Έκδ
δοση ταχυδρ
ρομικής επιτταγής ‐ ταχυ
υπληρωμής με κατάθεση μετρητώνν του λήπτη της ενίσχυσ
σης
(Δικκαιούχου) στα ΕΛΤΑ για
α εξόφληση του προμη
ηθευτή, σε χρόνο
χ
προγεενέστερο της ημερομηννίας
πισττοποίησης της
τ δαπάνης. Για την πισστοποίηση της πληρωμή
ής απαιτείτααι: (α) αποδεεικτικά έκδοσ
σης
και είσπραξης της
τ ταχυδρο
ομικής επιτα
αγής, όπου θα
θ αναγράφ
φονται τα σττοιχεία του Δικαιούχου
Δ
και
του προμηθευττή και (β) ανναλυτικό κα
αθολικό (καρ
ρτέλα) προμη
ηθευτή (λογγαριασμός 50) και καρτέέλα
πελλάτη (λογ. 30
0) της αντισυμβαλλόμενηης επιχείρησ
σης.

 Απα
αραίτητα πα
αραστατικά για την επ ιλεξιμότητα και πιστοπ
ποίηση των δαπανών, θεωρούνται
θ
τα
εξοφλημένα τιμ
μολόγια πώλλησης, ή πα
αροχής υπηρ
ρεσιών του προμηθευτή
π
προς την επιχείρηση,
ε
σ
στα
οπο
οία θα αναφ
φέρεται η επ
πωνυμία του
υ προμηθευττή και θα υπ
πάρχει αναλλυτική περιγγραφή, με το
ους
αντί
τίστοιχους αριθμούς
α
σειράς (serial numbers) όλων
ό
των τμ
μημάτων το υ εφόσον υπάρχουν
υ
ή σε
περρίπτωση λογισμικού το είδος
ε
των υλλικών που χρ
ρησιμοποιήθ
θηκαν και το αντικείμενο
ο των εργασιών
που
υ εκτελέστηκκαν για την εγκατάστασση / παραμ
μετροποίηση του, καθώςς και αναφο
ορά του τόπ
που
υλο
οποίησης τωνν δαπανών.
 Ο α
αποκτώμενος εξοπλισμό
ός καταγράφ
φεται, επίση
ης, στο βιβλ
λίο παγίων της επιχείρησης, ή άλλλου
αντί
τίστοιχου βιβ
βλίου κατά τα προβλεπ
πόμενα στηνν Εθνική φορολογική νοομοθεσία γιια το είδος της
επιχχείρησης.
Διευκρρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισσης του ως άνω
ά δικαιολο
ογητικού με τίτλο «αναλλυτικό καθολλικό
(καρτέλλα) προμηθεευτή (λογαρ
ριασμός 50)»» ισχύει μόνο για τους δικαιούχους
δ
που τηρούνν Διπλογραφ
φικό
λογιστικό σύστημα
α (πρώην βιβ
βλία Γ’ κατηγγορίας).
Στις πεεριπτώσεις όπου
ό
από τα ως άνω περριγραφόμενα
α στοιχεία κα
αι δικαιολογηητικά για τιςς εξοφλήσειςς με
τη χρήση τραπεζικκού μέσου πληρωμής, δεεν προκύπτο
ουν σαφώς τα
τ στοιχεία ττων αντισυμ
μβαλλομένω
ων ή
για εξοφλήσεις δαπανών ειδ
δικού τύπου
υ (π.χ. εξοφ
φλήσεις ενοικίων) δύνα
αται να ζηττείται επιπλέον
απόδειξη είσπραξξης ή έγγρα
αφο ισοδύνναμης αποδεικτικής αξίίας π.χ. βεββαίωση προ
ομηθευτή περί
π
εξόφλη
ησης της συνναλλαγής.
Σε περίπτωση εξόφ
φλησης παραστατικού μ
μέσω μετρηττών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα απαιτούμεενα
γ τις συνα
αλλαγές αυτέές είναι (εκττός του τιμοολογίου αγο
οράς αγαθών ή
στοιχείία και δικαιιολογητικά για
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παροχή
ής υπηρεσιώ
ών): απόδειξξη είσπραξηςς του προμη
ηθευτή ή έγγγραφο ισοδύύναμης αποδεικτικής αξξίας
π.χ. βεβαίωση προ
ομηθευτή περί εξόφλησηης της συναλλλαγής.
Το σύννολο των ως άνω συναλλλαγών πρέπεει να συνοδεύεται από τιις κατά περίππτωση και σύμφωνα με την
τηρούμ
μενη κατηγο
ορία λογιστικών βιβλίωνν της επιχείρ
ρησης (Απλο
ογραφικά ή Διπλογραφιικά), λογιστιικές
καταχω
ωρήσεις βάσ
σει των Ελληννικών Λογισττικών Προτύ
ύπων (Ν. 4308/2014).
Επισημα
αίνεται ότι:


Το σύνολο τωνν δαπανών θα πρέπει ννα έχει εξοφ
φληθεί πρινν από την οοριστικοποίηση της τελικής
θεση επαλήθευσης‐πιστο
οποίησης.
έκθ



Δικαιούχος μπορεί
μ
να λαμβάνει και ννα εκδίδει ηλλεκτρονικά τιμολόγια.
τ
Η
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είίναι
ΟΔ
οπο
οιοδήποτε τιμολόγιο
τ
πεεριέχει τις πληροφορίεες που απα
αιτούνται αππό τα Ελληννικά Λογισττικά
Πρό
ότυπα (Ν. 4308/2014)
4
και
κ το οποίοο έχει εκδο
οθεί και ληφ
φθεί σε ηλεεκτρονική μο
ορφή. Για το
ους
σκο
οπούς πιστοπ
ποίησης τωνν δαπανών ττης επένδυσ
σης, τα ηλεκκτρονικά τιμμολόγια θα πρέπει
π
σε κά
άθε
περρίπτωση να εκτυπώνοντα
ε
αι.



Οδ
δικαιούχος υποχρεούται στην τήρησ η ξεχωριστής λογιστικήςς μερίδας για
α την πράξη στην οποία
α θα
κατταχωρίζονταιι όλες οι σχετικές δαπ
πάνες του επενδυτικού
ε
σχεδίου. ΣΣε περίπτωσ
ση μη τήρησ
σης
ξεχω
ωριστής λογιστικής μεερίδας θα πρέπει να είναι διακκριτό το σύύνολο των δαπανών της
επιχχορηγούμενης επένδυση
ης.



Οι δ
δαπάνες του
υ επενδυτικο
ού σχεδίου εείναι επιλέξιιμες εφόσον συμμορφώννονται προςς τις απαιτήσ
σεις
της εφαρμοστέα
ας ισχύουσα
ας φορολογικκής και εργα
ατικής νομοθεσίας.



Όλεες οι εταιρείίες‐προμηθεευτές της επ
πιχείρησης για
γ τις δαπά
άνες της δρά
άσης θα πρέέπει να τηρο
ούν
ετα
αιρικό τραπεεζικό λογαριασμό. Σε π
περίπτωση καταθέσεωνν σε προσω
ωπικό λογαρ
ριασμό και όχι
ετα
αιρικό (εξαιρούνται οι πρ
ρομηθευτές που είναι ατομικές επιχχειρήσεις) δεεν θα πιστοπ
ποιούνται οιι εν
λόγγω δαπάνες.



Δενν είναι επιτρεεπτή η εξόφληση του πρρομηθευτή μέσω
μ
λογαριιασμών και ππαραστατικώ
ών των εταίρ
ρων
/μεττόχων της επ
πιχείρησης.



Δενν γίνεται δεκττή εξόφληση
η δαπανών μ
με τη χρήση επιταγών
ε
τρίίτων.



Δενν επιτρέπετα
αι κατακερμα
ατισμός (καττάτμηση) δα
απάνης που οδηγεί
ο
σε απποφυγή τωνν υποχρεώσεεων
για τους αποδεεκτούς τρόπο
ους εξόφλησσης (δηλαδή δεν επιτρέπ
πεται τμηματτική έκδοση τιμολογίου,, με
σκο
οπό την μετά
άπτωση σε μιικρότερη καττηγορία, για
α την εξόφληση των δαπα
ανών αυτών με μετρητά)).



Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες
δ
τηςς κατηγορίαςς εξοπλισμού
ύ θα πρέπειι τα επιχορηγούμενα πά
άγια
υν καταχωρηηθεί στο μη
ητρώο παγίων της επιχχείρησης σύ
ύμφωνα με τα
(υλιικά και άυλλα) να έχου
προ
οβλεπόμενα στα Ελληνικκά Λογιστικά Πρότυπα.

11.2. ΠΑ
ΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΥΘΗΣΗ ΠΡΑ
ΑΞΕΩΝ – ΕΠ
ΠΑΛΗΘΕΥΣΕΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠ
ΠΟΙΗΣΕΙΣ
11.2.1. Λ
Λογιστική παρακολούθη
ηση
την
Οι δικα
αιούχοι είναιι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρ ου απέναντιι στους αρμόδιους Φορεείς για την υλοποίηση,
υ
παρακο
ολούθηση και
κ
τη δια
ασφάλιση ττης προόδο
ου του έργου τους, την ορθή τήρηση των
τ
χρονοδιαγραμμάτω
ων και των λο
οιπών όρων και περιορισμών καθώςς και την ολοοκλήρωση το
ου φυσικού και
οικονομ
μικού αντικειμένου (ΦΟΑ
Α) με βάση ττα εγκεκριμέένα χαρακτηρ
ριστικά του έέργου τους.
Τα παρραστατικά δαπανών
δ
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξο
οφλημένα τιιμολόγια ή από λογισττικά
έγγραφ
φα ισοδύναμ
μης αποδεικττικής ισχύοςς σύμφωνα με
μ την εθνικκή νομοθεσίία. Όλα τα δικαιολογητι
δ
ικά,
πρωτόττυπα τιμολόγγια κ.λπ. πα
αραστατικά στοιχεία δα
απανών του έργου τηροούνται από τον αντίστο
οιχο
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δικαιού
ύχο και τίθεννται, οποτεδή
ήποτε αυτό ζζητηθεί, συγγκεντρωμένα
α στη διάθεσση της ΔΙΑΠ και των λοιπ
πών
Τα
αρμοδίω
ων ελεγκτικκών οργάνω
ων, που πρροβλέπονται από την εθνική
ε
και κοινοτική νομοθεσία.
ν
πρωτόττυπα των παραστατικώ
π
ών δαπανώνν πρέπει να
α σφραγίζοννται με τηνν ακόλουθη ένδειξη: «ΕΠ
«
“Ήπειρο
ος” 2014‐2020/ (κωδικό
ός και ακρωννύμιο του έρ
ργου)».
Όλα τα δικαιολογηττικά που αφο
ορούν την εκκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούννται, τόσο κα
ατά τη διάρκκεια
ργου όσο κα
αι μετά απ’ αυτή,
α
για χρονικό διάστηημα τουλάχιιστον δέκα (10)
(
της περριόδου εκτέλλεσης του έρ
ετών μεετά την τελεευταία καταβ
βολή της δη μόσιας επιχορήγησης κα
αι πάντως όόχι μικρότερο
ο από το χρό
όνο
παραγρραφής της αξίωσης
α
του
υ Δημοσίου για την επιστροφή αχρ
ρεωστήτως καταβληθένντων ποσώνν. Η
προανα
αφερθείσα υποχρέωση
υ
ων πρωτοτύπ
πων δικαιολ
λογητικών το
του έργου εξακολουθεί
ε
τήρησης τω
να
ισχύει ακόμη και αν από φο
ορολογικές δδιατάξεις τη
ης εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο φορέέας
απέκτησ
σε δικαίωμα
α καταστροφ
φής των σχεττικών στοιχείων μετά απ
πό φορολογιικό έλεγχο. Μη
Μ τήρηση των
τ
στοιχείω
ων, που θα έχει
έ ως συνέέπεια την αδδυναμία ελέγγχου των πρ
ράξεων από ττα προβλεπό
όμενα εθνικά ή
κοινοτικκά όργανα ελέγχου, θα
α οδηγήσει σε ανάκλησ
ση των σχεττικών αποφά
άσεων ένταξξης και έντο
οκη
επιστρο
οφή του συνό
όλου της δημόσιας επιχοορήγησης.

στική παρακο
ολούθηση τω
ων έργων γίννεται από τη ΔΙΑΠ.
Η λογισ
Εφόσονν ο φορέαςς ασκεί επ
πιλέξιμη καιι μη επιλέξξιμη δραστηριότητα, μμε τη διακριτή λογισττική
παρακο
ολούθηση επ
πιβεβαιώνετα
αι η μη σταυ
υροειδής ενίσχυση των μη
μ επιλέξιμω
ων δραστηριο
οτήτων.
11.2.2. ΕΕπαλήθευση
η
Η παρα
ακολούθηση των έργωνν θα γίνετα ι από την Διεύθυνση Αναπτυξιακκού Προγραμματισμού της
Περιφέρρειας Ηπείρο
ου (ΔΙΑΠ). Η ΔΙΑΠ καθώ
ώς και άλλα
α εξουσιοδοττημένα όργα
ανα ελέγχου
υ διατηρούνν το
δικαίωμ
μα, να ελέγχχουν όποτε κρίνεται α
απαραίτητο, την πορεία
α του φυσιικού και το
ου οικονομικκού
αντικειμ
μένου του έργου.
Εναλλακκτικά ο δικαιιούχος, όσονν αφορά το οοικονομικό αντικείμενο,
α
δύναται να
α αναθέτει τη
ην πιστοποίη
ηση
των δαπ
πανών σε ορ
ρκωτούς λογγιστές / ελεγγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώοο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε. Το
έργο του
υ ορκωτού λογιστή
λ
περιλαμβάνει, μ
μεταξύ άλλω
ων, την υποβ
βολή έκθεσηης ελέγχου που
π αφορά τον
έλεγχο ττης νομιμότη
ητας και τηςς κανονικότηητας διενέργγειας και εξξόφλησης τω
ων δαπανώνν και της ορθ
θής
λογιστικκής καταχώρ
ρησής της, την
τ πραγματτοποίηση τω
ων δαπανώνν εντός της επιλέξιμης περιόδου, την
ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικκών για τον συσχετισμό
ό αυτών με το συγκεκρριμένο έργο,, καθώς καιι τη
φωση με της όρους της απόφασης χρηματοδόττησης. Οι ορ
ρκωτοί λογισστές / ελεγκττές επιλέγοννται
συμμόρφ
από τον δικαιούχο και
κ η δαπάννη για την α
απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη
ε
σττην οικεία δράση μέχρι και
τρεις (3)) μήνες από τη λήξη κάθ
θε έργου. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακο
ού Προγραμμματισμού τη
ης Περιφέρεειας
Ηπείρου
υ (ΔΙΑΠ) εκδίίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεεχόμενο και της διαδικασσίες υποβολλής της έκθεσ
σης
ελέγχου.
ργειών επαλή
ήθευσης πισστοποίησης (αίτημα
(
επαλήθευσης, ππιστοποίηση
η, κ.λπ.) γίνεεται
Το σύνολο των ενερ
ου Πληροφορ
ριακού Συστή
ήματος Κραττικών Ενισχύ
ύσεων (ΠΣΚΕ).
μέσω το
μα Επαλήθευ
υσης – Πιστο
οποίησης
i. Αίτημ
Τα Αιτήματα Επαλή
ήθευσης – Πιστοποίηση
Π
ης υποβάλλλονται από το δικαιούύχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΣΚΕ
δία του σηημείου «ΑΙΤΤΗΜΑ ΕΠΑΛ
ΛΗΘΕΥΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος
καταχωρρώντας τα σχετικά πεδ
επισυνά
άπτει στο ΠΣΣΚΕ έντυπο αιτήματος
α
επ
παλήθευσηςς, το οποίο παρέχεται
π
α
από την ΕΥΔ
Δ Ηπείρου/ΔΙΑΠ
στον ισττότοπο www
w.peproe.gr, το οποίο ο δικαιούχοςς αναπαράγεει και συμπλληρώνει καττάλληλα καιι το
επισυνά
άπτει στο ΠΣΣΚΕ σε pdf μορφή. Ο δδικαιούχος υποχρεούτα
υ
ι να υποβάλ
άλλει σε φυσ
σική μορφή τα
απαιτού
ύμενα δικαιολογητικά και παρασστατικά όπ
πως αυτά καθορίζοντα
αι στο ΠΑ
ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΠΡΟΥΠ
ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤ
ΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩ
ΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑ
ΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
Α ΤΗΝ ΥΛΟΠΟ
ΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚ
ΚΟΥ
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ΚΑΙ ΟΙΚΟ
ΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Α
ΝΟΥ» της πα
αρούσας. Ο τρόπος
τ
υποβ
βολής των δδικαιολογητιικών σε φυσ
σική
μορφή εείναι ίδιος με τον περ
ριγραφόμενοο στο κεφάλλαιο 8 «ΔΙΑ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠ
ΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑ
ΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒ
ΒΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΔΟΤΗΣΗΣ».
Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσ
σης δαπανώ
ών είναι δυννατόν να υπ
ποβληθεί μίία (1) φορά
ά και μετά την
εκτέλεση
η τουλάχισ
στον του 50%
5
του εεπιχορηγούμ
μενου φυσιικού και οοικονομικού αντικειμέννου
(υποβλη
ηθείσες δαπά
άνες).
Το Αίτημ
μα Τελικής Επαλήθευση
ης ‐ Πιστοποοίησης πρέπ
πει να υποβληθεί το αρργότερο, ενττός εξήντα (60)
(
ημερολο
ογιακών ημερών μετά τη
ην τυπική ημεερομηνία λή
ήξης της σχεττικής πράξηςς.
ii. Επαλλήθευση έργω
ων
Η παρακκολούθηση των έργων των δικαιού
ύχων γίνεται μέσω επιττόπιας επαλλήθευσης του Φυσικού και
Οικονομ
μικού Αντικειιμένου (ΦΟΑ
Α) από ορισμ
μένο όργανο
ο ελέγχου, μεε απόφαση ττου αρμόδιο
ου οργάνου, για
το σκοπ
πό αυτό, καττόπιν Αιτήμα
ατος Επαλήθθευσης‐ του
υ δικαιούχου
υ, σύμφωνα
α με τα προβ
βλεπόμενα στο
σ
Σύστημα
α Διαχείρισης και Ελέγχο
ου (ΣΔΕ).
Η επαλή
ήθευση αφορά στην επιβεβαίωση τηης επιλεξιμό
ότητας των πραγματοπο
π
οιηθεισών δα
απανών για την
υλοποίη
ηση της επέννδυσης, στην πιστοποίηησή τους καθ
θώς και στο
ο εύλογο τουυ κόστους αυτών
α
και στην
καταβολλή της αναλο
ογούσας επιχχορήγησης.
Κατά τηνν επαλήθευσ
ση:


γγίνεται έλεγγχος της επιλλεξιμότηταςς, της ορθότητας, της σκκοπιμότηταςς, της εγκυρ
ρότητας και της
ννομιμότηταςς της επένδυ
υσης, καθώς και των συγκεκριμένων πραγματοποοιηθεισών δαπανών,



δ
διαπιστώνετται η ορθή κατανομή ττων δαπανώ
ών στις αντίσ
στοιχες Κατηηγορίες Δαπ
πανών και ανά
α
π
ποσοτικό στοιχείο,



εεπιβεβαιώνεεται το εύλογο του κόστοους,



γγίνεται έλεγγχος έκδοση
ης των πρω
ωτότυπων παραστατικών και εξόφλλησης των δαπανών, των
τ
π
πρωτότυπωνν λοιπών δικαιολογητικκών, τα οπ
ποία μονογράφονται κα
αι σφραγίζονται με ειδ
δική
σ
σφραγίδα, που
π φέρει το
ο τίτλο του Προγράμμα
ατος. Ελέγχοννται επίσης και αντίστο
οιχα τηρούμεενα
σ
στοιχεία απ
πό τις λογισ
στικές εγγρα
αφές των πράξεων
π
ανάλογα με ττην τηρούμενη κατηγο
ορία
λλογιστικών βιβλίων για
α να επιβεβα
αιωθεί η ορ
ρθή εκτέλεση του οικοννομικού ανττικειμένου (π
π.χ.
βιβλία εσόδων‐εξόδων, καρτέλες πρρομηθευτών,, ημερολόγια
α κλπ),



π
πρέπει, σε κάθε περίπτω
ωση να τεκμηηριώνεται κα
αι να αιτιολο
ογείται αναλλυτικά η όποια περικοπή.

Τα δικαιολογητικά για τη διενέέργεια της επαλήθευση
ης του έργο
ου (του φυσσικού και το
ου οικονομικκού
αντικειμ
μένου) αναφέρονται ανα
αλυτικά στο Π
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠ
ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗ
ΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
– ΑΠΑΡΑ
ΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡ
ΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
Γ ΤΗΝ ΥΛ
ΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
Φ
ΚΑΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ» της
Πρόσκλη
ησης.
Μετά το
ο πέρας του ελέγχου και κατόπινν κάλυψης από το δικαιούχο τωνν τυχόν εκκρεμοτήτων και
ελλείψεω
ων που ενττοπίστηκαν, ολοκληρώννεται η επα
αλήθευση με
μ τη σύντα
αξη της σχεετικής έκθεσ
σης
επαλήθεευσης.
Επισημα
αίνεται ότι τόσο
τ
η έγγρα
αφη ή/και ηηλεκτρονική γνωστοποίη
ηση ελλείψεεων που ενττοπίστηκαν στο
σ
υποβληθ
θέν Αίτημα επαλήθευση
ε
ς, από τη ΔΙΑ
ΑΠ, όσο και η κάλυψη αυτών από τοο δικαιούχο, δεν μπορεί δεν
δ
μπορεί να υπερβαίίνει τις τριά
άντα (30) ημ
μερολογιακέές ημέρες από
α
την (έγγγραφη ή/κα
αι ηλεκτρονιική)
γνωστοπ
ποίηση των ελλείψεων.
ε

-39-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ΣΗΣ
«
«Ενίσχυση τω
ων ΜΜΕ για επενδύσεις τεχχνολογικού εκσυγχρονισμ
ε
μού και εξοικοονόμησης ενέέργειας»

Η ΔΙΑΠ προκειμένο
ου η επιχείίρηση να είίναι κατάλλληλα προετο
οιμασμένη κκατά την ημερομηνία της
επιτόπια
ας επαλήθευ
υσης, αποσττέλλει σχετιικό έγγραφο
ο ειδοποίησ
σης πριν τηνν ακριβή ημερομηνία της
επαλήθεευσης και κα
ατόπιν συνενννόησης με ττην επιχείρησ
ση.
Η επιχείίρηση από την
τ πλευρά της θα πρέπ
πει να διευκκολύνει τα στελέχη
σ
επα
αλήθευσης και
κ να τηρεί τις
οδηγίες που αυτά θα
θ της υποδ
δεικνύουν, κ αθώς και τις ημερομηνίίες αποστολλής των εκκρ
ρεμοτήτων που
π
ώθηκαν κατά
ά την επί τόπ
που επαλήθεευση.
διαπιστώ
Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου
Έ
εκ μέέρους του δικαιούχου
δ
καθ' όλη ττη διάρκεια της επιτόπ
πιας
επαλήθεευσης – πισττοποίησης είναι υποχρρεωτική και αποτελεί κα
ατά βάση π ροϋπόθεση για την ομα
αλή
διεξαγωγή της επαλήθευσης.
ανα ελέγχου
υ των επιτόπ
πιων επαληθθεύσεων δύνναται να συμμετέχουν κκαι στελέχη εκτός ΔΙΑΠ,, τα
Στα όργα
οποία διιαθέτουν τα ανάλογα πρ
ροσόντα και υποχρεωτικώς θα λάβου
υν σχετική εκκπαίδευση και
κ οδηγίες από
α
την ΔΙΑΠ
Π. Σημειώνετται ότι ο συνντονισμός τοου εκάστοτε οργάνου ελ
λέγχου αποτεελεί αρμοδιότητα της ΔΙΑΠ
και φέρρει την ευθύ
ύνη για τυχόν πράξεις ή παραλείψ
ψεις αυτών. Η σύστασηη των οργάννων γίνεται με
απόφασ
ση Περιφερειιάρχη στην οποία
ο
θα ορίίζονται και οι όροι λειτου
υργίας αυτώ
ών.
Στην πεερίπτωση πο
ου δεν υπο
οβληθεί εμπ
πρόθεσμα Αίτημα
Α
Επαλήθευσης, η ΔΙΑΠ υποχρεούται στη
σ
διενέργεεια αυτεπάγγγελτης επιτό
όπιας επαλή θευσης εντό
ός εξήντα (60
0) ημερών αππό τη λήξη της
τ προθεσμ
μίας
υποβολή
ής του σχετικκού αιτήματος, εφόσον έέχει προηγηθεί εκταμίευ
υση επιχορήγγησης.
Σε κάθεε περίπτωση
η, εάν ο Δικ
καιούχος δενν υποβάλλεει αίτημα για
α ενδιάμεσοο έλεγχο ενντός δεκα (10)
(
μηνών α
από την υπ
πογραφή τη
ης απόφαση
ης χρηματοδότησης, το
ο έργο απεεντάσσεται. Σε περίπτω
ωση
παράτασ
σης του επεννδυτικού σχχεδίου το διά
άστημα αυτό
ό τροποποιε
είται αναλογγικά.
iii. Παρα
αλαβή αποτεελεσμάτων επαλήθευσηςς – αντιρρήσ
σεις δικαιούχχου
Η συντα
αχθείσα από
ό το όργανο
ο διενέργεια
ας της επαλλήθευσης Έκκθεση Επαλήήθευσης, υπ
ποβάλλεται για
έγκριση (αποδοχή των
τ αποτελεσμάτων) απ
πό ιεραρχικά
ά ανώτερο και διαφορεττικό όργανο. Σε περίπτω
ωση
θους σε) πεδ
δία της Έκθεεσης Επαλήθ
θευσης, παρέέχεται η δυννατότητα να εκτελεστούνν οι
διαφωνίίας με (ή λάθ
όποιες δ
διορθώσεις σε
σ αυτή, από
ό το αρμόδιοο όργανο με την αντίστοιιχη τεκμηρίω
ωση.
Με την ο
οριστικοποίη
ηση της έκθεεσης επαλήθθευσης:
‐

ο δικαιούχος ενημερώνεεται γραπτώ
ώς για τα απο
οτελέσματα της επαλήθεευσης με τηνν αποστολή της
σ
σχετικής έκθ
θεσης,

‐

ο δικαιούχοςς αποκτά δικκαίωμα λήψηης δημόσιαςς επιχορήγησ
σης.

να
Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευση
ης, παρέχετα
αι το δικαίω
ωμα στους Δικαιούχους
Δ
ασκήσου
υν αντιρρήσ
σεις. Ο τρόπ
πος καθώς κκαι η αποκλλειστική προ
οθεσμία ενττός της οπο
οίας μπορεί να
ασκηθείί το δικαίωμα
α αυτό, το όργανο
ό
εξέτα
ασης, καθώςς και η χρονική προθεσμί
μία εντός τηςς οποίας πρέέπει
να εκδίδ
δεται θετική ή απορριπτιική απόφασηη, προσδιορίίζονται στην Α.Π. 1268299 / EΥΘΥ 121
17 / 21‐12‐20
015
ΚΥΑ (ΦΕΕΚ Β 2784) με θέμα «ΣΥ
ΥΣΤΗΜΑ ΔΗ
ΗΜΟΣΙΟΝΟΜ
ΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘ
ΘΩΣΕΩΝ ΚΑ
ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΣΗΣ
ΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΑΧΡΕΩΣΤΤΗΤΩΣ Ή ΠΑ
ΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ
Κ
ΝΤΩΝ ΠΟΣΩ
ΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡ
ΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑ
ΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΔΟΤΟΥΜΕΝΩ
ΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑ
ΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΣΠΑ 2014‐20
020,
ΣΥΜΦΩΝ
ΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014»» όπως τροπ
ποποιείται κα
αι ισχύει κάθθε φορά.
Μετά την ολοκλήρ
ρωση της διαδικασίας
δ
υποβολής και εξέτασ
σης αντιρρή σεων, επικα
αιροποιείται ή
ων αποτελεσμ
μάτων επαλήήθευσης. Τα
α αποτελέσμα
ατα
συμπληρρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης τω
εξέτασης των αντιρρ
ρήσεων αποσ
στέλλονται σστους Δικαιο
ούχους με ευθύνη της ΔΙΑ
ΑΠ.
μα Επαλήθευ
υσης, η Έκθεεση Επαλήθεευσης, η Πισ
στοποίησή της
τ και όλο ττο υλικό τηςς υποβληθείσ
σας
Το Αίτημ
αντίρρησ
σης, τηρούντται στο Φάκεελο της Πρά ξης.
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11.3. ΚΑ
ΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ε
– ΑΠΑΙΤΟΥΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑ
ΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Δημόσ
σια Δαπάνη (Εθνική επιχχορήγηση) κά
άθε εγκεκριμ
μένου έργου
υ ανέρχεται, κατά μέγισττο, στο ποσό
ό το
οποίο πεεριγράφεταιι στη εγκριτικκή απόφασηη του επενδυ
υτικού σχεδίο
ου.
Η καταβ
βολή της ενίσ
σχυσης γίνετται σε στάδια
α (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργγου. Κάθε δό
όση αντιστοιχεί
σε συγκκεκριμένο ποσοστό
π
της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυση
ης. Η τελευυταία δόση (αποπληρωμή)
καταβάλλλεται μετά τη
τ λήξη και οριστική πα ραλαβή του έργου και το ύψος της δδεν είναι πρ
ροκαθορισμέένο,
αλλά εξα
αρτάται από τις συνολικέές πιστοποιηημένες δαπά
άνες του κάθε δικαιούχουυ για το σύνολο του έργου.
Η καταβ
βολή της κάθ
θε δόσης τηςς ενίσχυσης από τη ΔΙΑΠ
Π γίνεται μεε την κατάθεεση του αντιιστοίχου ποσ
σού
στον τρα
απεζικό λογα
αριασμό, που ο δικαιούχχος έχει δηλλώσει στην ΔΙΑΠ
Δ
και θα ππραγματοπο
οιείται ανάλο
ογα
με τη ρο
οή χρηματοδότησης του Προγράμματτος Δημοσίω
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Τα απαρραίτητα δικα
αιολογητικά για την κα
αταβολή επιιχορήγησης, για όλες τιις περιπτώσεις καταβολλής,
αποτυπώ
ώνονται στο Παράρτη
ημα ΧΙ «Α
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ
ΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
Τ
ΕΠΙΧΟΡΗ
ΗΓΗΣΗΣ».
Το σύνο
ολο των ενεεργειών για
α τις καταβοολές ενίσχυ
υσης (αίτημα
α προκαταββολής, έγκριση χορήγησ
σης
προκατα
αβολής, ενδιιάμεση κατα
αβολή, αποπ
πληρωμή, εκκταμιεύσεις) διενεργούννται μέσω το
ου ΠΣΚΕ με την
συμπλήρρωση των ανντίστοιχων πεδίων
π
του.
Η ΔΙΑΠ μπορεί να ζητήσει την πριν την οποιαδήποττε πρώτη καταβολή
κ
εννίσχυσης (πρ
ροκαταβολή
ή, ή
ήποτε καταβολή) από τη
ην επιχείρησση να υποβά
άλει όλα τα επικαιροποιη
ε
ημένα οικοννομικά στοιχχεία
οποιαδή
(δικαιολλογητικά καττά την υποβολή αίτησσης για κατα
αβολή ενίσχχυσης) ώστεε να διαπισ
στώνεται όττι η
επιχείρη
ηση κατά τηνν ημερομηνία
α χορήγησηςς της ενίσχυσ
σης ορθώς αξιολογήθηκε
α
ε ως μη προβληματική.
11.3.1. Π
Προκαταβολλή
Μετά τη
ην υπογραφή
ή της απόφα
ασης ένταξηης, είναι δυννατή η χορήγγηση προκατταβολής, μέέχρι το 40% της
δημόσια
ας χρηματο
οδότησης, εφόσον ο δικαιούχο
ος προσκομ
μίσει ισόποοση εγγυηττική επιστο
ολή
προκατα
αβολής από αναγνωρισμ
μένο προς ττούτο πιστωττικό ίδρυμα,, η οποία εκκδίδεται υπέέρ της ΔΙΑΠ με
διάρκεια
α ισχύος είτεε αορίστου χρόνου,
χ
είτε ορισμένου χρόνου με λήξη
λ
μετά τηην καταληκτιική ημερομη
ηνία
ολοκλήρρωσης της επ
πένδυσης. Στη
Σ δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί καττά τη διάρκεεια υλοποίησ
σης
της επέννδυσης, η εγγγυητική επιστολή ορισμ
μένου χρόνου να λήγει πριν
π την ολοοκλήρωση της επένδυσηςς, ο
δικαιούχχος υποχρεο
ούται, άμεσα
α να την αντιικαταστήσει με άλλη ώσττε να ικανοπποιείται εκ νέου η ανωτέέρω
απαίτησ
ση. Η δυνατό
ότητα λήψη
ης προκαταββολής μέχρι του 40% τη
ης δημόσιαςς χρηματοδό
ότησης, με την
προσκόμ
μιση ισόποσης εγγυητική
ής επιστολήςς, δύναται να
α πραγματοπ
ποιηθεί με σσειριακά αιτή
ήματα τα οπ
ποία
δε θα υ
υπερβαίνουνν το προανα
αφερθέν ποοσοστό και δε θα υποβληθούν μεεταγενέστερα του πρώττου
αιτήματο
ος επαλήθευ
υσης.
Αποτελεεί ευθύνη της ΔΙΑΠ να παρακολουθε
π
εί και να εξα
ασφαλίζει όττι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα
από δικα
αιούχο εγγυητική επιστο
ολή είναι έγ κυρη και πα
αραμένει σε ισχύ καθ’ όλλη τη διάρκεεια υλοποίησ
σης
της επέννδυσής του.
Η προκα
αταβολή συ
υμψηφίζεταιι με την εννδιάμεση κα
αταβολή ή με την απποπληρωμή του έργου σε
περίπτω
ωση που δεν υπάρχει ενδ
διάμεση κατα
αβολή.
Τα Αιτήμ
ματα Προκα
αταβολής υπ
ποβάλλονταιι από το δικκαιούχο ηλεεκτρονικά σττο ΠΣΚΕ κατταχωρώντας τα
σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ
«
Π ΡΟΚΑΤΑΒΟΛ
ΛΗΣ» του ΠΣΚΕ.
Π
Ο δικκαιούχος υπ
ποχρεούται να
υποβάλλλει σε φυσικκή μορφή τα
α απαιτούμεενα δικαιολο
ογητικά και παραστατικά
ά όπως αυτά καθορίζοννται
στο Παρράρτημα ΧΙ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
«
ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ
ΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΣΗΣ». Ο τρόπ
πος
υποβολή
ής των δικα
αιολογητικώνν σε φυσικήή μορφή είνναι ίδιος με τον περιγρραφόμενο στο κεφάλαιο
ο 8
«ΔΙΑΔΙΚΑ
ΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟ
ΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡ
ΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜ
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».
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H προκα
αταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δα
απάνες που καταβάλλοννται από το δικαιούχο στο
σ
πλαίσιο της υλοποίη
ησης του έργγου και να διικαιολογούννται με εξοφλ
λημένα τιμοολόγια ή λογιστικά έγγρα
αφα
αμης αποδειικτικής αξίας εντός τριώ
ών ετών απ
πό το έτος καταβολής της προκατταβολής, εάνν η
ισοδύνα
ημερομη
ηνία αυτή είνναι προγενέστερη, ή τηνν 31η Δεκεμβ
βρίου 2023.
11.3.2. ΕΕνδιάμεση καταβολή
κ
Δύναταιι να καταβάλλλεται έπειτα
α από υποβοολή σχετικού
ύ Αιτήματος Επαλήθευσηης από πλευρ
ράς δικαιούχχου
και πιστο
οποίηση φυσικού και οικονομικού α
αντικειμένου
υ, όπου και προσδιορίζετ
π
ται το ύψος των
τ επιλέξιμ
μων
δαπανών του έργο
ου μέχρι τη
η στιγμή τηης υποβολή
ής του Αιτή
ήματος, καιι η αναλογούσα δημόσια
οδότηση.
χρηματο
Η ενδιάμεση καταβολή ανέρχετται στο 50%
% της εγκεκρ
ριμένης δημόσιας χρημα
ατοδότησης.. Καταβάλλεεται
από την ΔΙΑΠ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εεφόσον μετά
ά από έλεγχο
ο που διενερργήσει η ΔΙΑΠ πιστοποιή
ήσει
την πραγγματοποίηση
η του οικονο
ομικού αντικκειμένου σε ποσοστό
π
του
υλάχιστον πεενήντα τοις εκατό
ε
(50%) επί
του εγκεεκριμένου συνολικού
σ
επ
πιχορηγούμεενου προϋπο
ολογισμού της
τ επένδυσσης και το ανάλογο φυσ
σικό
αντικείμ
μενο.
11.3.3. Α
Αποπληρωμ
μή
Καταβάλλλεται μετά την επιτόπιια επαλήθευ
υση της ολοκλήρωσης το
ου έργου, τηην οριστική παραλαβή του
τ
και την Β
Βεβαίωση Ολλοκλήρωσηςς της Πράξηςς.
Στο στάδ
διο αυτό οριιστικοποιείτα
αι το τελικό εεπιλέξιμο πρ
ρος χρηματοδότηση κόσττος του έργο
ου, καθώς κα
αι η
της
αναλογο
ούσα αυτού δημόσια
δ
χρη
ηματοδότησ η σε συνδυα
ασμό με την ικανοποίησηη ή όχι των απαιτήσεων
α
απόφασ
σης ένταξης.. Η ΔΙΑΠ διασφαλίζει ότι ο Δικαιιούχος λαμβ
βάνει πλήρω
ως το συνολικό ποσό της
οφειλόμ
μενης ενίσχυ
υσης το αργό
ότερο σε εννενήντα μέρεες μετά την ημερομηνία
α υποβολής του Αιτήμα
ατος
από τον Δικαιούχο. Προς τούτο
ο, μπορεί να καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίεςς. Η προθεσμία
πληρωμής των 90 ημερών
η
δύνναται να δια
ακοπεί από τη ΔΙΑΠ σε δεόντως αιιτιολογημένεες περιπτώσ
σεις
σύμφωννα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν. 11303/2013.
Εάν κατά
ά την ολοκλήρωση του έργου
έ
διαπισστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δη
ε
μόσια χρημα
ατοδότηση που
π
έχει ήδη
η καταβληθεεί από την ΔΙΑΠ
Δ
, σε κά
άποιο δικαιο
ούχο είναι μεγαλύτερη
μ
από αυτή που
π δικαιού
ύται
βάσει ττων συνολικκών πιστοπο
οιημένων δα
απανών του
υ, όπως αυ
υτές προκύππτουν από τη διαδικα
ασία
επαλήθεευσης, τότε ο δικαιούχο
ος επιστρέφ ει εντόκως τη διαφορά σύμφωνα μμε τις εκάσττοτε ισχύουσες
διατάξειις περί ανάκκτησης αχρεω
ωστήτως κατταβληθέντω
ων ποσών κα
αι είσπραξης δημοσίων εσόδων
ε
για την
περίπτω
ωση έργων εθ
θνικής και κο
οινοτικής χρηηματοδότησ
σης [ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1268829/EΥΘΥ 12
217/ 21.12.20
015
(Β 2784))].

12. ΤΡΟ
ΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚ
ΚΩΝ ΑΠΟΦ
ΦΑΣΕΩΝ
12.1. ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙ
Τ
ΗΣΗΣ
Αιτήματα
α τροποποίη
ησης υποβά
άλλονται απόό τους δικαιούχους ηλεεκτρονικά σττο Πληροφοριακό Σύστη
ημα
Κρατικώ
ών Ενισχύσεω
ων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντα
κ
ας τα σχετικκά πεδία του σημείου ««ΑΙΤΗΜΑ ΤΡ
ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΣ»
του ΠΣΚ
ΚΕ. Ο δικαιού
ύχος επισυνά
άπτει στο ΠΣΣΚΕ έντυπο αιτήματος τροποποίησηης, το οποίο παρέχεται από
α
Δ Περιφέρεια
ας Ηπείρου/ΔΙΑΠ στου ς ιστότοπου
υς www.esp
pa.gr και ww
ww.peproe.ggr, το οποίο
ο ο
την ΕΥΔ
δικαιούχχος αναπαράγει/κατεβά
άζει, το συμ
μπληρώνει κατάλληλα
κ
και
κ το επισσυνάπτει στο
ο ΠΣΚΕ σε pdf
μορφή. Ο δικαιούχο
ος υποχρεού
ύται να υποββάλλει σε φυσική
φ
μορφ
φή τα απαιτοούμενα δικα
αιολογητικά και
ατικά προκειμένου να τεκμηριώσει
τ
το αίτημα του.
τ
Ο τρόπ
πος υποβολήής των δικαιιολογητικώνν σε
παραστα
φυσική μ
μορφή είναιι ίδιος με τονν περιγραφόόμενο στο κεφάλαιο 9 «Δ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
Κ ΠΑΡΑΛΑΒ
ΒΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΔΟΤΗΣΗΣ».
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Αλλαγή των επιμέρ
ρους στοιχείίων της Απόόφασης χρη
ηματοδότησης είναι δυυνατή, μετά από υποβο
ολή
τεκμηριω
ωμένου αιτήματος από
ό τον δικαιοούχο, εφόσον δεν αλλ
λοιώνεται η φύση και οι στόχοι του
τ
επενδυττικού σχεδίου
υ και εξακολλουθούν να ττηρούνται οιι όροι και πρ
ροϋποθέσειςς της πρόσκλλησης.
Τα αιτήματα τροπο
οποίησης, εκκτός αυτών που υποβά
άλλονται για
α λόγους αννωτέρας βία
ας, μπορούν να
κατατίθεενται μετά το πρώτο εξά
άμηνο από ττην ημερομη
ηνία έναρξηςς υλοποίηση ς του επενδυτικού σχεδίου
(η ημερρομηνία υπο
οβολής καθο
ορίζεται απ ό τον αριθμ
μό πρωτοκό
όλλου που θα αποδοθεί στο σχεττικό
εισερχόμ
μενο έγγραφ
φο).
Η έγκρισ
ση της τροπ
ποποίησης αποτελεί
α
απ
παιτούμενο για την υλο
οποίηση καιι πληρωμή ενεργειών που
π
προβλέπ
πονται στο αίτημα
α
τροπο
οποίησης.
Σε περίπ
πτωση που οι
ο προτεινόμεενες αλλαγέ ς του επενδυ
υτικού σχεδίίου επηρεάζζουν την αρχική αξιολόγη
ηση
και τη β
βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογγής, η ΔΙΑΠ παραπέμπεει το αίτημαα για επαναξξιολόγηση στην
σ
Επιτροπή Αξιολόγη
ησης. Η Επιτροπή Αξξιολόγησης αποστέλλει στην ΔΙΑ
ΑΠ το απ
ποτέλεσμα της
επαναξιο
ολόγησης και η ΔΙΑΠ εισηγείται σστον Περιφεερειάρχη τη
ην έκδοση εεγκριτικής ή απορριπτικής
απόφασ
σης.
Σε περίπ
πτωση που οι προτεινό
όμενες αλλα
αγές του επ
πενδυτικού σχεδίου δεεν επηρεάζο
ουν την αρχχική
αξιολόγη
ηση η ΔΙΑΠ
Π εξετάζει το αίτημα κα
αι εισηγείτα
αι στον Περ
ριφερειάρχη την έκδοση εγκριτικήςς ή
απορριπ
πτικής απόφα
ασης.
Οι τροπο
οποιήσεις σττοιχείων της εγκριτικής α
απόφασης ορίζονται στη
ην επόμενη ππαράγραφο και εξετάζοννται
από την ΔΙΑΠ, μέσω των διαδικα
ασιών του Πλληροφοριακού Συστήματτος Κρατικώ
ών Ενισχύσεω
ων (ΠΣΚΕ).
ρωση της διαδικασίας
δ
σης αντιρρή σεων, επικα
αιροποιείται ή
Μετά την ολοκλήρ
υποβολής και εξέτασ
ων αποτελεσμάτων επαλλήθευσης/πισ
στοποίησης.. Τα
συμπληρρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης τω
αποτελέέσματα εξέτα
ασης των ανττιρρήσεων α
αποστέλλονται στους Δικκαιούχους μεε ευθύνη τηςς ΔΙΑΠ.
Μπορεί να υποβληθ
θεί και να εξεταστεί μέχχρι ένα αίτη
ημα τροποπο
οίησης, ή δύύο αιτήματα
α σε περίπτω
ωση
ου επενδυτικκού σχεδίου.
που παρράτασης ολοκλήρωσης το
Ο δικαιο
ούχος δύνατται να μην υποβάλλει
υ
α
αίτημα τροπο
οποίησης σεε περίπτωσηη επουσιωδώ
ών αλλαγών, οι
οποίες δ
δεν αποτελο
ούν στοιχεία
α της εγκριτ ικής απόφα
ασης. Η επιχείρηση δύνα
αται να πρα
αγματοποιεί τις
προαναφ
φερθείσες αλλαγές
α
σε όλη την διά
άρκεια του έργου μέχρ
ρι την λήξη αυτού με ενημέρωση
ε
της
αρμόδια
ας Υπηρεσίαςς της ΔΙΑΠ κα
αι με την επιιφύλαξη της επαλήθευσής τους.
Τροποπο
οίηση επιμέρ
ρους στοιχείίων της Απόόφασης έντα
αξης είναι δυ
υνατή εφόσοον τηρούνται αθροιστικά
ά οι
ακόλουθ
θες προϋποθ
θέσεις:
‐ παρέχεεται επαρκήςς τεκμηρίωσ
ση για την ανναγκαιότητα των προτειννόμενων μετταβολών τωνν στοιχείων του
τ
έργου ω
ως προς την ομαλή υλοπ
ποίηση του φ
φυσικού ανττικειμένου το
ου έργου κα
αι την επίτευ
υξη των στόχχων
του
ο στόχοι του
υ έργου
‐ δεν αλλλοιώνονται η φύση και οι
‐ δεν μετταβάλλοντα
αι στοιχεία με τρόπο που
υ να ακυρώννονται η επιλ
λεξιμότητα ήή/ και η θετική αξιολόγη
ηση
της Αίτησης Χρηματο
οδότησης, βάσει
β
των κρ ιτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης
Π
δεν αυξάνετται το ποσό της
εγκεκριμ
μένης δημόσ
σιας χρηματο
οδότησης τοου έργου, καθώς επίσης και τη μείωσση του κάτω
ω του ορίου των
τ
80.000 €€.

12.2. ΤΡ
ΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΟΦΑΣΗΣ
Οι τροπο
οποιήσεις σττοιχείων της εγκριτικής α
απόφασης, που
π εξετάζοννται από την ΔΙΑΠ είναι οι
ο παρακάτω
ω:
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 Τροπ
ποποίηση στο
οιχείων τωνν δαπανών κκαι των παρ
ραδοτέων, που δεν επηρρεάζουν τη φύση και το
ους
στόχο
ους του επεννδυτικού σχεεδίου και του
υς όρους και προϋποθέσ
σεις της πρόσσκλησης.
 Τροπ
ποποίηση πρ
ροϋπολογισμ
μού με αυξξομείωση ανά κατηγορ
ρία δαπάνηςς ως 30% του
τ
συνολικκού
προϋ
ϋπολογισμού
ύ.
 Προσ
σθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μ
μη προβλεπό
όμενη κατά την υποβολλή της πρότα
ασης, μέχρι 5%
του σ
συνολικού πρ
ροϋπολογισμ
μού του επεννδυτικού σχεδίου.
 Παρά
άταση ολοκλλήρωσης του επενδυτικο ύ σχεδίου.
 Μετα
αβολή εταιριικής / μετοχιικής σύνθεσηης σε ποσοσ
στό >25%.
Επισήμα
ανση: Σε κά
άθε περίπτω
ωση για τηνν τροποποίη
ηση της πρά
άξης πρέπειι να πληρού
ύνται όροι και
προϋποθ
θέσεις που διασφαλίζου
δ
υν την επιλεεξιμότητα κα
αι θετική αξιολόγηση τηςς, βάσει τωνν κριτηρίων της
παρούσα
ας Πρόσκλη
ησης. Δεν μεταβάλλοντα
αι βαθμολο
ογικά τα κριιτήρια αξιολλόγησης, δεεν αυξάνετα
αι ο
εγκεκριμ
μένος επιχο
ορηγούμενος Π/Υ του
υ επενδυτικού σχεδίο
ου, δεν μεειώνεται ο εγκεκριμένος
επιχορηγγούμενος Π//Υ του επενδ
δυτικού σχεδδίου κάτω απ
πό το όριο τω
ων 80.000 €.
Όλες οιι τροποποιή
ήσεις, εκτόςς αυτών ποου πραγματτοποιούνταιι με ευθύννη του δικα
αιούχου, όπ
πως
περιγράφονται στη παράγραφο
π
12.1, τελούνν υπό την έγγκριση της ΔΙΑΠ. Τα σχεττικά αιτήματτα θα πρέπειι να
συνοδεύ
ύονται από αναλυτική
α
αιτιολόγηση σσε σχέση μεε τις ανάγκεςς του φυσικοού αντικειμέένου του έργγου
που δημ
μιουργούν την
τ
ανάγκη για την εκκάστοτε τρο
οποποίηση. Τα αιτήματα
α τροποποιιήσεων δεν θα
εξετάζοννται έως ότου υποβληθ
θούν όλα τα
α απαραίτηττα συνοδευττικά στοιχείία και δικαιιολογητικά που
π
προβλέπ
πονται από την
τ παρούσα
α Ενότητα ή την Απόφα
αση χρηματο
οδότησης. Εφ
φόσον υποβ
βληθούν όλα
α τα
απαραίττητα στοιχεία
α, η αρμόδια
α Υπηρεσία Δ
Διαχείρισης θα επεξεργά
άζεται τα αιττήματα τροπ
ποποιήσεων και
θα αποσ
στέλλει ηλεκκτρονικά τις σχετικές απ
παντητικές επιστολές
ε
ή//και τροποπποιητικές απ
ποφάσεις, όπ
που
απαιτείτται.

12.3. ΤΡ
ΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝ
ΝΟΣ ΣΗΜΑΣΣΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια υλλοποίησης του
τ επενδυτιικού σχεδίου, επιτρέποννται τροποπποιήσεις ήσσ
σονος σημασ
σίας
ως ακολλούθως :


Α
Αλλαγή νομίίμου εκπροσ
σώπου.



Α
Αλλαγή υπεύ
ύθυνου έργο
ου.



Μεταβολή επωνυμίας
ε
ή//και νομικήςς μορφής τηςς επιχείρηση
ης.



Α
Αλλαγή χρηματοδοτικού
ύ σχήματος μόνο σε περ
ρίπτωση ενσ
σωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού (σε
π
περίπτωση κατάργησης
κ
δ απαιτείται τροποποίίηση).
τραπεζικού δανεισμού δεν



Α
Αλλαγή έδρα
ας επιχείρησ
σης ή/και τόπ
που εγκατάσ
στασης εντόςς της Περιφέέρειας χρημα
ατοδότησης του
τ
Επενδυτικού
ύ Σχεδίου.



Α
Αλλαγή προ
ομηθευτή. Διευκρινίζετα
Δ
αι ότι η αλλλαγή προμηθ
θευτή, η οπποία δεν συνοδεύεται από
α
ο
οποιαδήποττε άλλη μετταβολή του εγκεκριμέννου φυσικού και οικοννομικού αντικειμένου της
εεκάστοτε δαπάνης,
δ
ωματώνεται στο αίτη
ημα
δεν συνισστά αιτία τροποποίησης, ενσω
εεπαλήθευση
ης/πιστοποίη
ησης και εξεττάζεται απευ
υθείας με αυ
υτό.



Α
Αλλαγή δαπ
πάνης/δαπανών του επ
πενδυτικού σχεδίου, μεε νέα/νέες δαπάνες εντός της ίδ
διας
Κατηγορίας δαπανών για
α τις οποίες,, τις νέες δαπ
πάνες, τεκμη
ηριώνεται σω
ωρευτικά ότιι:


ουν στους κα
ανόνες επιλεεξιμότητας δαπανών
δ
της κατηγορίαςς και
υπακούο



εξυπηρεετούν καλύτεερα τις ανάγ κες της επέννδυσης.
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Διευκριννίζεται ότι τέέτοιες αλλαγές δαπανώνν μπορούν να
α ενσωματώνονται στο α
αίτημα επαλήθευσης καιι να
εξετάζοννται απευθείίας με αυτό χωρίς
χ
να απ αιτείται η υπ
ποβολή σχεττικού αιτήμα
ατος τροποπο
οίησης.
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχο
οι των ενισχχύσεων φέρο
ουν την ευθύ
ύνη οι ως άννω τροποποιήσεις ήσσονος
σημασία
ας να μην οδ
δηγούν σε απ
πόκλιση απόό τους όρουςς και τα κριτή
ήρια της παρρούσας πρόσ
σκλησης και της
απόφασ
σης χρηματοδ
δότησης της επενδυτικήςς πρότασης.

12.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟ
ΟΙΗΣΕΩΝ
Δεν επιττρέπονται οιι παρακάτω τροποποιήσ
σεις:



ΤΤροποποίησ
ση της ημερο
ομηνίας έναρρξης του έργγου και της ημερομηνίας
η
ς επιλεξιμότη
ητας δαπανώ
ών,
Α
Αύξηση της ενίσχυσης (δ
δημόσιας δα
απάνης) του Αναδόχου φορέα
φ
– Εταίίρου.



ΤΤροποποίησ
ση στοιχείωνν του φυσικ ού αντικειμένου του επ
πενδυτικού σσχεδίου, η οπ
ποία επηρεά
άζει
ττη φύση κα
αι τους στόχχους του επ
πενδυτικού στοιχείου και τους όροους και προ
οϋποθέσεις της
π
πρόσκλησηςς.



ΤΤροποποίησ
ση στοιχείωνν του προϋπ
πολογισμού
ύ, όταν περιλ
λαμβάνει α
αυξομείωση ανά κατηγο
ορία
δ
δαπάνης μεγγαλύτερη του 30% του σσυνολικού πρ
ροϋπολογισμ
μού.



Προσθήκη νέας
ν
κατηγορίας δαπα
ανών, μη προβλεπόμεν
π
νη κατά τηνν υποβολή της πρότασ
σης,
μεγαλύτερη του 5% του συνολικού π
προϋπολογισ
σμού του επενδυτικού σχ
σχεδίου.

13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Η ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά τη
ην σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευ
υσης των συ
υνολικών σττοιχείων τηςς Πράξης, κα
αι με βάση τα
αποτελέέσματά της και την σύ
ύνταξη της έέκθεσης πισ
στοποίησης, η ΔΙΑΠ πρροβαίνει στη σύνταξη της
Βεβαίωσ
σης Ολοκλήρ
ρωσης Πράξη
ης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Δικα
αιούχο.
Με τη Βεεβαίωση αυττή:
 Βεβαιώνεται η ολοκλή
ήρωση της υλοποίηση
ης του φυσ
σικού αντικκειμένου τη
ης Πράξης (τα
π
παραδοτέα, η επίτευξη της
τ τιμής στόόχου των δεικτών και τω
ων στόχων τηης Πράξης).
και
 Βεβαιώνεται η ολοκλήρ
ρωση της υλλοποίησης του οικονομιικού αντικειιμένου του Δικαιούχου
Δ
α
αποτυπώνετται το τελιικό αποτέλεεσμα της επαλήθευση
ης δαπανώνν (συνολική
ή δαπάνη και
α
αντιστοιχούσ
σα δημόσια
α δαπάνη) όόλων των προηγούμενω
π
ων ενδιάμεσσων Αιτημάττων Πληρωμ
μής
καθώς και το
ου τελικού Αιτήματος.
Α
 Ο
Ορίζεται το τελικό κατα
αβλητέο ποσσό της δημό
όσιας συνεισ
σφοράς και αποτυπώνονται ποσά που
π
εενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί
κ
κκαθώς και το
ο υπολειπόμενο προς κα
αταβολή ποσό.
 Καθορίζεταιι το τελικό χρ
ρηματοδοτικκό σχήμα τηςς Πράξης.
 Βεβαιώνεται η έκδοση των αδειώνν που προβλέπονται απ
πό το οικείοο ρυθμιστικό
ό πλαίσιο περί
π
α
αδειοδότηση
ης.
 Δ
Διαπιστώνετται η τήρηση
η των υποχρρεώσεων του
υ Δικαιούχου που τίθεντται στην απόφαση έντα
αξης
Χ
Χρηματοδόττησης και ειδ
δικότερα δημ
μοσιότητας και
κ ΑΜΕΑ κα
αι υποβολής απαιτούμεννων στοιχείω
ων.
 Δ
Διαπιστώνετται η συμ
μμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν σσυστάσεις προγενέστερ
π
ρων
εεπαληθεύσεεων/ επιθεω
ωρήσεων/ελέέγχων που έχουν
έ
διενερ
ργηθεί στην πράξη (από
ό ΕΥΔ/ΕΦ, Αρ
ρχή
Πιστοποίηση
ης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.)).
 Καθορίζεταιι η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακρο
οχρόνιας Υπποχρέωσης του Δικαιούχχου,
ό
όπως αυτές έχουν προδιιαγραφεί στηην απόφαση
η ένταξης.
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Η ΔΙΑΠ κοινοποιεί τη Βεβαίωσ
ση Ολοκλήρω
ωσης Πράξη
ης στον δικα
αιούχο. Όλα
α τα σχετικά
ά έγγραφα και
στοιχεία
α τεκμηρίωση
ης αρχειοθεττούνται στονν Φάκελο Πρ
ράξης.
Επισημα
αίνονται τα εξής
ε
:
1.

Ωςς ημερομηνίία ολοκλήρω
ωσης του φυ σικού και οιικονομικού αντικειμένου
α
υ του έργου θα λαμβάνεεται
η ημερομηνία
α έκδοσης της απόφασηςς ολοκλήρωσ
σης.

2.

Σεε περίπτωση που κατά την ολοκλήρω
ωση του φυσ
σικού και οικονομικού α
αντικειμένου
υ του έργου δεν
δ
είνναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτ
ιτουργίας, το
ο έργο παρα
αλαμβάνετα
αι με την προσκόμιση, κατ’
κ
ελλάχιστον, τη
ης υποβληθ
θείσας στον αρμόδιο φορέα
φ
αίτησης έκδοσηης/ανανέωσης της άδεειας
λεειτουργίας. Η νέα ή η αννανεωμένη ά
άδεια είναι υποχρεωτικκό να προσκοομισθεί από
ό τον δικαιού
ύχο
σττην ΔΙΑΠ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες απ
πό την ημερομηνία ολοκκλήρωσης το
ου φυσικού και
οιικονομικού αντικειμένου
α
υ του έργου . Ο δικαιούχχος οφείλει να ενημερώ
ώσει εμπρόθ
θεσμα την ΔΙΑΠ
τό
όσο για την έκδοση
έ
της νέας/ανανεω
ν
ωμένης άδειιας όσο και για
γ πιθανές εμπλοκές ή καθυστερήσ
σεις
σττη διαδικασίία.

3.

Η ΔΙΑΠ υποχρ
ρεούται στηνν παρακολο ύθηση και έλεγχο
έ
τακτο
οποίησης τυυχόν εκκρεμο
οτήτων σχεττικά
πάνω προϋποθέσεις ολοοκλήρωσης και
κ παραλαβ
βής έργων ττων δικαιού
ύχων εντός των
τ
μεε τις παραπ
κα
αθορισμένωνν χρονικών διαστημάτων
δ
ν.

Στις περιπτώσεις πο
ου διαπιστωθ
θεί μη τήρησση κάποιας ή κάποιων εκ
ε των ως άννω προϋποθ
θέσεων, η ΔΙΑΠ
ύμενων, σύμ
μφωνα με το
ο ισχύον θεσμ
μικό πλαίσιοο, μέτρων.
προχωρεεί στη λήψη των απαιτού

13.1. ΔΕΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δείκτεες που χαρα
ακτηρίζουν τη
η δράση είνα
αι οι ακόλουθοι:


C
CO01 ‐ Αριθμ
μός επιχειρή
ήσεων που ε νισχύονται



C
CO02 ‐ Αριθμ
μός επιχειρή
ήσεων που λλαμβάνουν επιχορηγήσειις



C
CO08 – Αύξη
ηση της απασ
σχόλησης σεε επιχειρήσεις που ενισχύονται



C
CO34:Εκτιμώ
ώμενη ετήσια μείωση τω
ων εκπομπώνν των αερίω
ων θερμοκηππίου , με μοννάδα μέτρησ
σης:
ΤΤόνοι Ισοδυννάμου CO2

14. ΥΠΟ
ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩ
ΩΝ
Οι δικαιο
ούχοι των οπ
ποίων τα έργα
α χρηματοδοοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δρράσης, πρέπεει να τηρούνν τις
παρακάτω
ω υποχρεώσεεις:

α) Ο δ
δικαιούχος της ενίσχυση
ης υποχρεού
ύται στην τήρηση των όρ
ρων που πρροβλέπονται στην παρού
ύσα
πρό
όσκληση.
β) Σε περίπτωση που δηλώννεται δημιου
υργία νέων θέσεων απ
πασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ
Ε
σίας) λόγω του
τ επενδυττικού σχεδίο
ου απαιτείτα
αι η διατήρηηση των θέσ
σεων αυτών για
μισθωτής εργασ
τουλάχιστον έννα έτος από
ό την ολοκλήήρωση της επένδυσης όπως αυτή αποδεικνύεεται στο τελλικό
αίτη
ημα επαλήθεευσης .
γ) Ο δικαιούχος τη
ης ενίσχυσηςς δεν μπορείί να ενισχυθεεί από άλλο Εθνικό ή Κοοινοτικό Πρόγγραμμα για την
υλο
οποίηση της ίδιας
ί
πρότασ
σης ή τμήμα
ατος αυτής.
δ) Ο δ
δικαιούχος τη
ης ενίσχυσης οφείλει να
α μην διακόψ
ψει την λειτο
ουργία του κκαι να λειτουργεί εντός της
Περριφέρειας Ηπείρου
Η
για χρονικό διιάστημα τριιών (3) ετών από την ημερομηνία
α έκδοσης της
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βεβ
βαίωσης ολλοκλήρωσης. Σε αντίθθετη περίπ
πτωση επιβ
βάλλεται εππιστροφή της δημόσ
σιας
επιχχορήγησης αναλογικά
α
πρ
ρος την περίίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκα
αν οι απαιτή
ήσεις.
ε) Ο δ
δικαιούχος της ενίσχυση
ης οφείλει να
α μην μεταβ
βιβάσει για οποιοδήποττε λόγο πάγιια περιουσια
ακά
στο
οιχεία που έχχουν ενισχυθ
θεί, εκτός εά
άν αυτά αντιικατασταθού
ύν από άλλα
α κυριότητας του φορέα και
ανά
άλογης αξίαςς, που αντα
αποκρίνοντα ι στην εξυπ
πηρέτηση της επένδυσηης (στις περιιπτώσεις αυ
υτές
απα
αιτείται ενημ
μέρωση της ΔΙΑΠ Ηπείροου για χρονιικό διάστημα
α 3 ετών αππό την ημερο
ομηνία έκδοσ
σης
της βεβαίωσηςς ολοκλήρω
ωσης. Σε α
αντίθετη περίπτωση επ
πιβάλλεται επιστροφή της δημόσ
σιας
επιχχορήγησης αναλογικά
α
πρ
ρος την περίίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκα
αν οι απαιτή
ήσεις.
στ) Ο δικαιούχο
ος της ενίσχχυσης οφείλλει να μην εκμισθώνει
ε
μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσ
σας
επένδυ
υσης (στις περιπτώσεις
π
ς αυτές απα
αιτείται ενη
ημέρωση τη
ης ΔΙΑΠ) κα
αι της εκμετάλλευσης της
λειτουργίας της.
ζ) Ο δ
δικαιούχος τη
ης ενίσχυσηςς οφείλει να
α μη μεταβάλλει ουσιαστικά την ενισχχυθείσα επέννδυση και κα
ατά
τρόπο που επη
ηρεάζει τη φύση,
φ
τους στόχους ή τους όρους υλοποίησηης ή που θα
α μπορούσε να
οδη
ηγήσει σε υπ
πονόμευση τω
ων αρχικών στόχων της.
η) να μ
μην συγχωνεευθούν, απο
ορροφήσουνν ή απορροφηθούν από άλλη
ά
επιχείρρηση εφόσονν δεν τηρούννται
οι ό
όροι και οι πρ
ροϋποθέσειςς ένταξης.
θ) να παρέχουν στοιχεία
σ
για
α την αποτίίμηση της επίτευξης των
τ
γενικώνν και ειδικώ
ών στόχων της
σχυθείσας επ
πένδυσης.
ενισ
ι) Ο δ
δικαιούχος τη
ης ενίσχυσηςς οφείλει να
α τηρεί την Ενωσιακή
Ε
και Εθνική Νομμοθεσία καττά την εκτέλεεση
της πράξης και ιδίως όσον αφορά
α
τη αεειφόρο ανάπ
πτυξη, την ισότητα μεταξξύ ανδρών κα
αι γυναικών, τη
διάκριση και την προσβα
ασιμότητα Α
Ατόμων με Ειιδικές Ανάγκες.
μη δ
ια) Επίσ
σης, οι δικαιιούχοι των εννισχύσεων π
πρέπει:
 Να πραγμ
ματοποιούν το σύνολο τω
ών μέσω του Πληροφορια
ακού Συστήμ
ματος Κρατικκών
ων ενεργειώ
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντ
δ
τας την ακρίβεια, την ποιότητα
π
καιι πληρότητα
α των στοιχείίων
που υποβ
βάλλει στο ΠΣΚΕ.
Π
 Να τηρούν ξεχωρισττή λογιστικήή μερίδα γιια την πράξξη ή να δια
αθέτουν επα
αρκή λογισττική
οίηση από την οποία
α να προκύ
ύπτει η κατταχώρηση όόλων των δαπανών που
π
κωδικοπο
αντιστοιχχούν πλήρως προς τις δαπάνες πο
ου δηλώνοννται και με κατάλληλο μηχανισμό να
διασφαλίίζεται η μη ενίσχυσηη μη επιλέέξιμων δρασ
στηριοτήτωνν σε περίπ
πτωση μεικκτής
δραστηριιότητας
 Να λαμβ
βάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που πρ
ροβλέπονταιι στο Παρά
άρτημα XII του
τ
Κανονισμ
μού 1303/20
013 και να α
αποδέχονται τη συμπερίλ
ληψή τους σστο κατάλογο των πράξεεων
του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ Ηπείρο
ου στις δια
αδικτυακές ππύλες www
w.ependyseiss.gr,
www.esp
pa.gr, κατά τα προβλεπ
πόμενα στο
ο άρθρο 11
15 και στο Παράρτημα
α ΧΙΙ του Καν.
Κ
1303/201
13, και στο οποίο
ο
αναφέέρονται: η ονομασία
ο
του δικαιούχοου και της πράξης, σύνο
οψη
της πράξξης, ημερομ
μηνία έναρξξης της πρά
άξης, καταλη
ηκτική ημερρομηνία πρά
άξης, συνολλική
επιλέξιμη
η δαπάνη, ποσοστό
π
συγγχρηματοδότησης, ταχυ
υδρομικός κώ
ώδικας ή άλλλη κατάλλη
ηλη
ένδειξη της τοποθεσίίας, χώρα, οννομασία της κατηγορίας παρέμβασηης της πράξης.
ιβ) Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχχρεώσεων, ο δικαιούχοςς της ενίσχυ σης, πρέπει να αποστέλλλει
στην ΕΥΔ Ηπείρ
ρου /ΔΙΑΠ όλλα τα σχετικά
ά έγγραφα που
π ζητούντα
αι εγγράφωςς από αυτήνν. Σε περίπτω
ωση
μη π
προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επ ιστροφή του
υ συνόλου τη
ης δημόσιας επιχορήγησ
σης.
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ιγ) Να μην αντικατταστήσουν οποιοδήποτε
ο
ε στοιχείο το
ου εξοπλισμο
ού, εκτός εά
άν η αντικαττάσταση αφο
ορά
αγο
της
ορά νέου πα
αρομοίου εξοπλισμού (όόμοιας ή καλύτερης τεχχνολογίας), ((απαιτείται ενημέρωση
ε
ΔΙΑΠ).
ούν στην ΔΙΑ
ΑΠ κάθε μεεταβολή τωνν στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα, στοιχχεία
ιδ) Να γνωστοποιο
επικκοινωνίας.
ιε) Καττά την υλοπο
οίηση μιας πράξης,
π
ο δικκαιούχος ενη
ημερώνει το κοινό σχετιικά με την σττήριξη που έχει
έ
λάβ
βει από τα Ταμεία
Τ
και λα
αμβάνει όλα
α τα μέτρα πληροφόρησ
π
σης που προοβλέπονται στο
σ Παράρτη
ημα
XII ττου Κανονισμού 1303/20
013, όπως πεεριγράφοντα
αι αναλυτικά
ά στο Παράρρτημα ΧIII τηςς παρούσας.
ιστ) ΣΣε τυχόν εκδ
δηλώσεις, που
π διοργανώ
ώνονται καττά την υλοποίηση του έέργου για τη
ην προβολή και
δημ
μοσιότητα αυτού ή σε δημοσιεύσειςς, που γίνοντται και περιέχουν προκα
αταρκτικά, μερικά
μ
ή τελλικά
απο
οτελέσματα του ερευνη
ητικού έργο υ, πρέπει να
ν μνημονεύ
ύεται ότι μέέρος ή ολόκληρο το έρ
ργο
χρηματοδοτήθη
ηκε στο πλαίίσιο της παρρούσας δράσ
σης, το Ευρω
ωπαϊκό Ταμμείο, που χρη
ηματοδοτεί την
δρά
άση, να γίνετται αναφορά
ά της Ε.Ε κα ι να προβάλλλεται το έμβλημά της ( Κ. 1303/201
13, ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ,
παρρ. 2.2.1).
ιζ) Ο χχρηματοδοτο
ούμενος, σε συνεργασία
α με τις αρ
ρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ Περιφέέρειας Ηπείρ
ρου
/ΔΙΑ
ΑΠ ή/και με άλλα αρμόδ
δια ελεγκτικά
ά όργανα, οφείλει να πα
αράσχει κάθθε στοιχείο και
κ πληροφορία
που
υ αφορούν στο
σ έργο ακκόμα και μεττά τη λήξη της
τ Δράσης,, ώστε να εξξασφαλιστείί η δυνατότη
ητα
απο
οτίμησης καιι αξιολόγηση
ης της Δράσηης και να υπ
ποστηριχθεί ο σχεδιασμόός μελλοντικκών παρόμοιων
Δρά
άσεων.
ιη) Όλα
α τα δικαιο
ολογητικά κα
αι παρασταττικά στοιχείία των δαπ
πανών του έέργου τηρούνται από την
επιχχείρηση σε ειδική
ε
μερίδ
δα καθ’ όλη τη διάρκεια
α του έργου, αλλά και σστη συνέχεια
α για δέκα (10)
(
χρό
όνια από τηνν ημερομηνία καταβολήής της τελευταίας δόση
ης της επιχοορήγησης κα
αι τίθενται στη
σ
διάθεση των αρμοδίων
α
ορ
ργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ Πεεριφέρειας Ηπείρου, τη
ης ΕΔΕΛ ή των
τ
μοδίων οργά
άνων της Ευρ
ρωπαϊκής Ένω
ωσης, εφόσο
ον ζητηθεί σχετικός έλεγγχος και τούττο ανεξαρτήττως
αρμ
αν από άλλες διατάξειςς της εθνιικής νομοθεσίας δεν υποχρεούννται στη διατήρηση των
τ
δικα
αιολογητικώ
ών και παρασ
στατικών τηςς παραγωγικής επένδυση
ης.
Τα ανωτέρω σττοιχεία και δικαιολογητι
δ
ικά έγγραφα
α διατηρούντται είτε υπόό τη μορφή πρωτοτύπων
π
ν, ή
επικκαιροποιημέένων αντιγρ
ράφων των πρωτοτύπω
ων ή σε κοιινώς αποδεεκτούς φορεείς δεδομένων,
περριλαμβανομέένων των ηλεκτρονικώνν εκδόσεωνν των πρωτότυπων εγγγράφων ή εγγράφων
ε
π
που
υπά
άρχουν μόνο
ο σε ηλεκτρονική μορφή..
ιθ) Η εεπιστροφή των αχρεωστήτως κατταβληθέντωνν ποσών τη
ης δημόσια
ας επιχορήγησης από τον
δικα
αιούχο της ενίσχυσης
ε
σε
σ όλες τις π
περιπτώσεις γίνεται εντόκως από ττην ημερομη
ηνία καταβολλής
τους, σύμφωνα
α με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘ
ΘΥ 1217(1) (Φ
ΦΕΚ 2784 Β’, 21‐12‐2015)).

15. ΕΞΕΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗ
ΗΣΗΣ ΥΠΟΧ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η ΕΥΔ Η
Ηπείρου είνα
αι υπεύθυνη
η για τη δια
αχείριση του
υ επιχειρησια
ακού προγρράμματος σύ
ύμφωνα με την
αρχή τηςς χρηστής δη
ημοσιονομικκής διαχείρισσης. Για την εκπλήρωση του σκοπούύ αυτού θέττει στη διάθεεση
της ΔΙΑΠ
Π και των δικαιούχων πληροφορίίες σχετικά με την εκτέέλεση των καθηκόντωνν τους και την
υλοποίη
ηση πράξεωνν αντίστοιχα.
Το Σύσττημα Διαχείίρισης και Ελέγχου
Ε
που
υ είναι ένα
α σύνολο διιοικητικών α
αρχών που βρίσκονται σε
αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένω
ων με συγγκεκριμένη οργανωτική δομή, αναπτύσσειι επί μέρο
ους
δραστηρριότητες με αντικειμενικό σκοπό ττη χρηστή δημοσιονομι
κή διαχείρισση των πόρ
δ
ρων (οικονομία
αποτελεεσματικότητα
α, αποδοτικό
ότητα).
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Η ΕΥΔ Ηπείρου σττο πλαίσιο της υποχρρέωσής της για τη δια
ασφάλιση ττης τήρησηςς της χρησ
στής
δημοσιο
ονομικής δια
αχείρισης τω
ων πόρων το υ προγράμμ
ματος και της ασκούμεννης από αυτή
ή εποπτείαςς σε
εκχωρηθ
θείσες πράξεεις κρατικώνν ενισχύσεωνν, αλλά και η ΔΙΑΠ στο πλαίσιο
π
της σσχετικής πρά
άξης εκχώρησ
σης
αρμοδιο
οτήτων, αναλλαμβάνουν όλες τις εννέργειες, οι οποίες απαιτούνται για
α την παρακκολούθηση της
τήρησηςς των υποχρεεώσεων τωνν δικαιούχωνν επί τριετία από τη τελιική πληρωμήή της δημόσιας δαπάνηςς. Η
ΔΙΑΠ ενη
ημερώνει σχχετικά την ΕΥ
ΥΔ Περιφέρεειας Ηπείρου
υ. Η ΔΙΑΠ διιατηρεί λεπττομερείς φακέλους με όλες
ό
τις πληρροφορίες καιι τα δικαιολο
ογητικά έγγρραφα που απ
παιτούνται, οι οποίοι φυυλάσσονται επί 10 έτη από
α
την ημερρομηνία ολο
οκλήρωσης τω
ων πράξεωνν.
Η παρακκολούθηση της
τ τήρησηςς των ανωτέέρω και λοιπ
πών δεσμεύσ
σεων των διικαιούχων των ενισχύσεεων
γίνεται με διοικητική επαλήθ
θευση επί ττη βάσει δείγματος
δ
που
π
επιτρέππει την ασφ
φαλή εξαγω
ωγή
συμπερα
ασμάτων αναφορικά με τη τήρηση ττων μακροχρ
ρόνιων υποχχρεώσεων τω
ων δικαιούχω
ων και με βά
άση
τα υποβ
βληθέντα απ
πό το δικαιο
ούχο δικαιολλογητικά πο
ου επιτρέπουν την επαλλήθευση της τήρησης των
τ
μακροχρρόνιων υποχρεώσεων τω
ων ή βάσει διιασταύρωση
ης στοιχείων βάσεων δεδδομένων.
Επίσης, είναι δυναττή η διενέργγεια και επ
πιτόπιων επα
αληθεύσεωνν εκ μέρουςς της ΔΙΑΠ ή /και της ΕΥΔ
Ε
υ. Η συχνότη
ητα και το πεδίο
π
κάλυψ ης των επιτόπιων επαληθεύσεων εί
είναι οπωσδή
ήποτε ανάλο
ογα
Ηπείρου
προς το ποσό της δη
ημόσιας στήρ
ριξης στην πρράξη και προ
ος το επίπεδ
δο κινδύνου ππου εντοπίζεται κατά τιςς εν
λόγω επ
παληθεύσειςς και λαμβά
άνοντας υπ΄όόψιν τα αποτελέσματα, συμπεράσσματα, συστάσεις και το
ους
λογιστικκούς ελέγχου
υς που διενερ
ργεί η αρχή εελέγχου για το σύστημα διαχείρισηςς και ελέγχου
υ συνολικά.
Δειγματο
οληπτικά είνναι δυνατόνν να γίνει επ
πιτόπια επαλλήθευση πέρ
ραν της ΔΙΑΠ
Π και της ΕΥ
ΥΔ Περιφέρεειας
Ηπείρου
υ και από άλλλα όργανα του Ελληνιικού Δημοσίίου ή της Ευ
υρωπαϊκής ΈΈνωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ
Ε
Ηπείρου
υ έχει το δικκαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικώνν αλλά και σστοχευμένω
ων επανελέγχχων
μετά τηνν ολοκλήρωσ
ση έκαστου έργου.
έ
Για τη δ
διοικητική επ
παλήθευση ο δικαιούχο ς υποχρεούτται να υποβ
βάλλει τα δικκαιολογητικά, τα οποία θα
ζητηθού
ύν εγγράφωςς.

16. ΕΙΔ
ΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜ
ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟ
ΟΝΙΣΜΟΥ 22016/679
Ο Δικαιο
ούχος με τηνν ηλεκτρονικκή υποβολή ττης αίτησης χρηματοδόττησης του σττο Πληροφο
οριακό Σύστη
ημα
Κρατικώ
ών Ενισχύσεω
ων (ΠΣΚΕ) μεετά των απα ιτούμενων δικαιολογητι
δ
ικών εγγράφ
φων παρέχει στις Υπηρεσ
σίες
του Υπο
ουργείου Ανάπτυξης , ΜΟΔ
Μ
Α.Ε. , σστην ΕΥΔ Ηπ
πείρου /ΔΙΑΠ και τα νόόμιμα εντετα
αλμένα όργα
ανα
αυτών τη ρητή συγκκατάθεση του
υ για την νό μιμη επεξερ
ργασία κατ΄ άρθρο
ά
6 του Κανονισμού
ύ 2016/679 των
τ
πικού του χαρακτήρα
χ
ττα οποία πρ
ροβλέπονταιι στον οδηγγό του Προγράμματος και
δεδομέννων προσωπ
αποδέχεεται ότι τέτο
οια επεξεργγασία είναι αναγκαία για
γ την αξιο
ολόγηση, έντταξη, παρακκολούθηση και
ολοκλήρρωση της συγγχρηματοδοτούμενης επ
πενδυτικής πράξης
π
του.
Η νόμιμη
η επεξεργασ
σία των δεδο
ομένων προσσωπικού χαρ
ρακτήρα από
ό την ΕΥΔ Ηππείρου/ΔΙΑΠ και τα νομίμ
μως
εντεταλμ
μένα όργανα
α αυτών απο
οσκοπεί στηνν εφαρμογή και τήρηση των
τ κοινοτικκών και εθνικκών κανόνωνν οι
οποίοι δ
διέπουν την προγραμματ
π
τική περίοδοο 2014‐2020 ΕΣΠΑ, διενεργείται για ττην εκπλήρω
ωση καθήκονντος
που εκτεελείται προςς το δημόσιο
ο συμφέρον και την άσκκηση δημόσιιας εξουσίαςς και την αρχή της χρησ
στής
δημοσιο
ονομικής διιαχείρισης, σύμφωνα ττον Κανονισμό 1303/2
2013 και ττων εκτελεσ
στικών τούττου
κανονισμ
μών νόμων και κανονισ
στικών πράξξεων της εννωσιακής κα
αι εθνικής νοομοθεσίας που
π διέπει την
παρέμβα
αση των Δια
αρθρωτικών Ταμείων τη ς Ένωσης σεε συνδυασμό με την υππ΄αριθμ. 840
06 final/6‐12
2‐17
που αφο
ορά την έγκρ
ριση του ΕΠ Ήπειρος
Ή
20114‐2020 (κωδ
δ. 2014GR16M2OP004).
Τα προσ
σωπικά δεδο
ομένα συλλέέγονται στο ΠΣΚΕ κατόπ
πιν της αίτησ
σης χρηματοοδότησης του
υ δικαιούχου ο
οποίος υπέχει αποκλειστική ευ
υθύνη για ττην ορθότηττα, πληρότη
ητα και ακρρίβεια τους. Περαιτέρω
ω, ο
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Δικαιούχχος συναινεεί στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο
σ «Πρόγραμμα Διαύγγεια» των αποτελεσμάτ
α
των
αξιολόγη
ησης της αίττησης χρημα
ατοδότησής του και τωνν αποτελεσμ
μάτων επί τυυχόν ασκηθεείσας ένστασ
σής
του (ενδ
δικοφανούς προσφυγής)) μετά της δδιαλαμβανόμ
μενης πλήρο
ους και εμπεεριστατωμέννης αιτιολογγίας
τους κα
αθώς και οια
ασδήποτε άλλης
ά
διοικηητικής πράξη
ης προβλέπεται στην ννομοθεσία που
π
διέπει την
παρέμβα
αση των Διιαρθρωτικώνν Ταμείων κκαι η οποία
α είναι απα
αραίτητη σττα πλαίσια της αρχής της
διαφάνεειας και της νομιμότητα
ας που διέπεει τη δράση και την άσκκηση των κα
αθηκόντων διαχείρισης
δ
τ
των
ενωσιακκών και εθνικκών πόρων.
Η χρονικκή διάρκεια τήρησης τω
ων υποβαλλόόμενων εγγρ
ράφων στο ΠΣΚΕ
Π
καθορίίζεται ρητά στο άρθρο 140
1
του Κανο
ονισμού 130
03/2013.

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για την πληροφόρ
ρηση των δυνητικών
δ
δδικαιούχων λειτουργεί στην Ειδιική Υπηρεσίία Διαχείρισ
σης
Επιχειρη
ησιακού Προ
ογράμματος Περιφέρεια
ας Ηπείρου, γραφείο εννημέρωσης, Τηλ: 26513 60533, e‐m
mail:
infoipiro
os@mou.gr, URL: http:///www.peprooe.gr. Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώ
ώνονται εγγγράφως και θα
αποστέλλλονται με ηλεκτρονικό
η
ταχυδρομείίο στην διεύθυνση infoip
piros@mou..gr.
Για τεχννικά θέματα
α της εφαρμ
μογής οι δικκαιούχοι μπο
ορούν να απευθύνοντα
α
αι στο HELPDESK (γραφ
φείο
υποστήρριξης) που λεειτουργεί η ΜΟΔ,
Μ
τηλ: 2110‐7787940,, support@m
mou.gr (ώρεςς γραφείου 09:00‐17:00)
0
.

18. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Σε ότι αφ
φορά σε παρ
ρατυπίες, διακοπή της εενίσχυσης, κα
αθώς και σε ανάκτηση α
αχρεωστήτως ή παρανόμ
μως
καταβλη
ηθέντων ποσ
σών ισχύουνν τα όσα α
αναφέρονται στη ΚΥΑ περί δημοσιοονομικών διιορθώσεων και
διαδικασ
σιών ανάκτη
ησης αχρεωστήτως ή πα
κ
των ποσών από πόρουςς του κρατικκού
αρανόμως καταβληθέντ
προϋπολλογισμού γιια την υλοπ
ποίηση προγγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενω
ων στο πλαίίσιο του ΕΣΣΠΑ
2014−20020, σύμφωννα με το αρ
ρ. 22 του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεεύχος Β/Δεκεεμβρίου 201
15/Αρ. Φύλλλου
2784/Πα
αράρτημα ΙΙ συνημμένο.
Σημειώννεται ότι η ΕΥΥΔ Ηπείρου, στο πλαίσιοο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτιικής για την καταπολέμη
ηση
α διαβιβάζεει στοιχεία που περιέχχουν υπόνοιια απάτης στις
της απά
άτης στις διιαρθρωτικές δράσεις θα
σ
αρμόδιεες αρχές. Λεπ
πτομερής ανναφορά για την «Καταπ
πολέμηση τη
ης απάτης στ
στις διαρθρω
ωτικές δράσεεις»
υπάρχειι στην ισ
στοσελίδα του ΕΣΠΑ
Α (www.e
espa.gr) κα
αι συγκεκρριμένα στο
ον σύνδεσ
σμο
https://w
www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFrauudPolicy.asp
px.

19. ΚΑΤΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ
ΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑ
ΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣΣ 1 (Προκύπττει από την ηλεκτρονική
ή ΚΑΤΑΧΩΡΗ
ΗΣΗ
σ ΠΣΚΕ τωνν σχετικών πεεδίων από τον δυνητικό δικαιούχο)
στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ
ΟΒΟΛΗΣ ΠΡΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟ
ΟΣ 2 (Υποβάλλεται σε pdf αρχείο
ο συν/νο στην
υ
στοο Πληροφορ
ριακό Σύστημ
μα Κρατικών Ενισχύσεωνν)
ηλεκτρονική υποβολή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ
Π
ΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ
– ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑ
ΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
Τ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
Φ
ΚΑΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
Δ
ΣΧΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
Τ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Μ
ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Ο
ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟ
ΟΒΛΗΜΑΤΙΚΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΗΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κ
ΑΞΙΟ
ΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΣ (ΚΑΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ:

Φ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚ
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤ
ΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩ
ΩΝ ΔΗΛΩΣΕΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ:

Α
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ
ΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
Τ ΚΑΤΑΒΟ
ΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣΣ

ΤΗΤΑ AMEA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤ
ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ:ΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Ι.1: ΕΝΤΥΠΟ
Ε
ΥΠ
ΠΟΒΟΛΗΣ Π
ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1
Προκύπττει από την καταχώρηση
κ
η στο ΠΣΚΕ α
από τον δυνη
ητικό δικαιού
ύχο των κάτω
ωθι στοιχείω
ων:

ΣΥΝ
ΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠ
ΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Α
ΧΡΗΜΑ
ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αρ. Ενττύπου:
Έκδοση
η: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: 18/112/2017

ΕΠ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑ
ΑΜΜΑ
…………………..
………………
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΗΣ
«…………………
……………………
…………………………..»
ΕΝΔΙΑΜΕΣ
ΣΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
……
…………………
……………..
Δ
ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣ
ΣΧΥΣΗΣ
……
…………………
……………..

ΕΝΤ
ΤΥΠΟ ΥΠΟΒ
ΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ
ΗΣΗΣ ΧΡΗΜ
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
ΣΗΣ

Κ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΑ
ΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ
Υ)
ΗΜΕΡ
ΡΟΜΗΝΊΑ ΗΛ
ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ
ΉΣ ΥΠΟΒΟΛΉ
ΉΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ
ΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛ
ΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟ
ΟΥ

<KODIKO
OS_ERGOY_E
EXTERNAL>
<DATE_
_AITHSHS>
<PROTO
OKOLLO_AITH
HSHS>

ΦΑΚΕΛΟ
ΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟ
ΟΥ
ΦΑΚΕΛΟ
ΟΥ
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Στην φόρ
ρμα προτείνετται να προστε
εθούν δύο κο
ουμπιά: 1. Προ
οσυμπλήρωση από το ΠΣΚ
ΚΕ (όπου θα συμπληρώνει
σ
από το ΠΣΚΕ αλλά θα αφήνει ανοικ
κτά τα πεδία γ
για αλλαγές). 2. Προσυμπ
πλήρωση από ΓΓΠΣ. Το δεύ
ύτερο θα
διασυνδέέεται με το ΤΑ
ΑΧΙΣ

1.

Σ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚ
ΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α/Α Φορ
ρέα
1.1

Είδο
ος
Φορ
ρέα

ΕΠΙΛΟ
ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ
Α
 Επιχχείρηση
 Ερεευνητικός οργα
ανισμός

Συντονιστής
Σ
ς

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΟΥ (Επιχείρηση)
1.1.0 Ξένο
ο ΑΦΜ
1.1.1 Α.Φ.Μ ./VAT
1.1.2 ΕΠΩΝΥ
ΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ/Ο
ΟΧΙ
<VAT
T_FOREA>
<ANA
ADOXOI_EPONY
YMIA>

1.1.3 ΔΙΑ
ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤ
ΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ
1.1.4 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ
1.1.5 ΗΜ
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑ
ΑΣΙΩΝ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
O_SYSTASH_FL
LAG>
<YPO
ΒΑΣΕ
ΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠ
ΠΟ Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ
ΑΤΟΜ
ΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/Ν
ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ/ΚΟ
Ο
1.1..6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟ
ΟΡΦΗ

ΙΝΣΕΠ
Π/ΜΟΝΟΠΡΟΣ
ΣΩΠΗ

ΕΠΕ/Μ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ
ΠΗ

ΙΚΕ/Ε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΗΡ
ΡΟΝΟΜΩΝ
1.1.7 Δ
Δ.Ο.Υ.
1.1.8 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒ
ΒΛΙΩΝ
1.1.9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟ
ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ
ΤΑ
Β/Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/
Κ
ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΕΡΙΓ
ΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΔΟΥ Ή ΑΔΕΙΑΣΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σ
ΠΟΛΥ
Υ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΕΓΑΛΗ
Σύμφ
φωνα με τον ορισμό
ο
της ΜΜ
ΜΕ (Παράρτημ
μα

1.1.10 ΜΕΓΕ
ΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ

IV) και
κ την δήλω
ωση ΜΜΕ η οοποία αποτελ
λεί
τυπικ
κό

δικαιολο
ογητικό

συμπ
πληρώνεται

το

(Πα
αράρτημα

αντίστοιιχο

πεδίο

V)
V
-

<ANA
ADOXOI_MEGET
THOS_VALUE>>
1.1.11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧ
ΧΩΡΙΑ (OFFSH
HORE)

1.2

ΝΑΙ/Ο
ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΟΥ (Ερευνητιικός Οργανισ
σμός)
1.1.0 Ξένο
ο ΑΦΜ
1.1.1 Α.Φ.Μ ./VAT
1.1.2 ΕΠΩΝΥ
ΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ/Ο
ΟΧΙ
<VAT
T_FOREA>
<ANA
ADOXOI_EPONY
YMIA>

1.1.3 ΔΙΑ
ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤ
ΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ

-53-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ΣΗΣ
«
«Ενίσχυση τω
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1..1.4 ΕΠΩΝΥΜ
ΜΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟ
ΟΡΕΑ ΣΤΟΝ Ο
ΟΠΟΊΟ
ΑΝ
ΝΗΚΕΙ
1.1.5 ΚΥ
ΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕ
ΕΥΝΗΤΙΚΟΥ Φ
ΦΟΡΕΑ
1.1.7 Δ
Δ.Ο.Υ.

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
O_SYSTASH_FL
LAG>
<YPO
ΒΑΣΕ
ΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠ
ΠΟ Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΛΟ
ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ
ΤΑ

++ Στοιχ
χεία Δικαιού
ύχου

1.2

ΔΙΕΥΘΥΝΣ
ΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
Ε ΤΗΝ NUTS
S Level II Κωδικοποίηση))
1.2.0 Χ
ΧΩΡΑ

Λίστα Χωρών (by de
efault ΕΛΛΑΔΑ
Α)

1.2.1. ΠΕΡΙΦΕ
ΕΡΕΙΑ
1.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ
ΤΗΤΑ
1.2.3. ΔΗΜ
ΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤ
ΤΗΤΑ
1.2.4. ΔΗΜ
ΜΟΤΙΚΗ ENOT
THTA
1.2.5.1
1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ
ΘΜΟΣ
1.2.5. Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

1.2.5.2 ΤΟΠΟΘ
ΘΕΣΙΑ
1.2..5.3 ΤΑΧ. ΚΩΔ
ΔΙΚΟΣ

1.2
2.6. ΤΗΛΕΦΩΝ
ΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΩΝΙΑΣ
1.2.7. ΙΣΤΟΧ
ΧΩΡΟΣ (WEBSSITE)
1.2.8. ΗΛΕΚ
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕ
ΕΥΘΥΝΣΗ (E-M
MAIL)

1.3

<ANAD
DOXOI_EMAIL>
>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΥ
1.3.1 ΕΠΩΝΥ
ΥΜΟ
1.3.2 ΟΝΟ
ΟΜΑ
1.3.3 Α.Φ.Μ./V
VAT

1.3.4 ΘΕ
ΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ
Υ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡ
ΡΕΑ

<NOMIM
MOS_EKPROSO
OPOS_ANADOXXOY>
<ONOM
MA_YPEYTHINO
OY_PRAXIS>
<VAT_L
LEGAL_REP>
<THESH
H_YPEYTHINO
OY_PRAXIS>

1.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡ
ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ
ΗΤΑ
1.3.6.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ
ΜΟΣ
1.3.6 Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

<DIEYT
THYNSH_YPEYT
THINOY_PRAXXIS>

1.3
3.6.2 ΤΟΠΟΘΕΕΣΙΑ
1.3.6
6.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙ ΚΟΣ
1.3.7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθεερό)

<THL_Y
YPEYTHINOY_PRAXIS>

1.3.8 ΤΗΛ
ΛΕΦΩΝΟ (Κινη
ητό)
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1.3.9 ΗΛΕΚΤ
ΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ
ΥΘΥΝΣΗ (E-MA
MAIL)

1.4

<EMAIL
L_YPEYTHINOY
Y_PRAXIS>

ΣΤΟΙΧΕ
ΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ Τ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
Τ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(Συμπλ
ληρώνεται για
α κάθε μέτοχο
ο / εταίρο)

1.4.1.

1.4.2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩ
ΩΝΥΜΙΑ

1.4
4.3 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟ
ΟΣΩΠΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Ο%
ΦΥ
ΥΣΙΚΟ / ΝΟΜΙΚ
ΚΟ

1.4.4
4. ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔ
ΔΟΣ

ΝΑΙ/ΟΧ
ΧΙ

1.4
4.5. Α.Φ.Μ./V
VAT
1.4.6 Δ. Ο.Υ
1.4.7. ΧΩ
ΩΡΑ
1.4.8
8.

1.4.8.1. ΠΕΡΙΦΕΡ
ΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥ
ΥΝΣΗ

1..4.8.2. ΔΗΜΟΤ
ΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΣΜΑ
1.4.8.3 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ
ΜΟΣ
1.4.8
8.4 ΤΑΧ. ΚΩΔΙ ΚΑΣ
1.4..9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑΣ

1
1.4.10 ΗΛΕΚΤ
ΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ
ΥΘΥΝΣΗ (E-MA
AIL)
ΣΕ ΠΕΡ
ΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ
ΠΟΥ
1.4.11
1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΣΗΣ
1.4.12 Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟ
ΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠ
ΠΟΥ
1
1.4.13 ΟΝΟΜΑ
ΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚ
ΚΠΡ.
1.4.14 ΘΕΣΗ ΕΤΑ
ΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟ
ΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡ
ΡΕΑ

2.

ΣΤ
ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σ

2.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Τ
Σ ΠΡΑΞΗΣ (Ε
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)
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2.1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗ
ΗΣ
2.1.2
2 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑ
ΑΞΗΣ (Αγγλικά
ά)
3.1.3. ΕΙΔΟ
ΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΗΣ

<TITLOS>
>
<TITLOS_
_KSENOS>
<EIDOS_E
EPENDYSH>

2.1.4. ΔΙΑΡΚ
ΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕ
ΕΣ

2.2

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤ
ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠ
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟ
ΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
Σ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΗΣ (ΣΥΜΦΩΝ
ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Ν
NUTS Leve
el II Κωδικοπ
ποίηση)
2.2.1 ΑΑ. ΤΟΠΟΥ
Τ
ΥΛΟΠΟ
ΟΙΗΣΗΣ
2.2.2. ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑ
2.2.3 ΠΕΡΙΦ
ΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ
ΝΟΤΗΤΑ
2.2.4 ΔΗΜΟΣ
Δ
– ΚΟΙΝ
ΝΟΤΗΤΑ
2.2.5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Δ
ΕΝ
ΝΟΤΗΤΑ

<GE
EOGRAFIKES_T
THESEIS> <ID>>

2.2.6.1 ΟΔΟΣ – Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
2.2.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2.2.6.2 ΤΟΠ
ΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σ

2.2.6.3 ΤΑΧ. Κ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(+) – Παρ
ραπάνω από ένα
έ Τόπους Υλ
λοποίησης

2.3

Κ.Α.Δ. ΕΠΕ
ΕΝΔΥΣΗΣ (NA
ACE Level G roup)

2.3.1. Α//Α

2.3
3.2. ΚΩΔΙΚΟΣ

2.3.3 ΠΕΡΙΓΡ
ΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.

2.3.4
ΗΜ
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΕΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σ
ΚΑΔ

1

<KAD_NACE> <ID>
>

ΕΠΙΛ
ΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ
ΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΤΟΥΣΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ
Σ Κ.Α.Δ. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗ
ΗΡΥΞΗΣ

2.3.5

2.4
2.4.1

Είναι ο ΦΠΑ
Φ
(που συν
νδέεται με τονν ΚΑΔ επένδυσης) ανακτήσ
σιμος;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Φ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΑΦΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΜΕΝΗΣ

ΕΠΕ
ΕΝΔΥΣΗΣ

–

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η

ΦΥΣΙΚΟΥ
Υ

<PERIGRA
AFH_FYSIKOY_
_ANTIKEIMENO
OY>
2.4.2

ΕΠΙΚΟΙΝ
ΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Π
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<PERIGRA
AFH_FYSIKOY_
_WOAT>
2.4.3

ΜΕΘΟΔΟ
ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟ
ΟΥ

<METHOD
DOLOGIA>
2.4.4

ΑΝΑΜΕΝ
ΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<RESULTSS>
2.4.5

ΣΤΟΧΟΣ
Σ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥ
ΥΣΗΣ

<OBJECTIIVES>
2.4.6

ΔΡΑΣΤΗ
ΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ε

<DRASTHRIOTHTES_EPIKOINONIAS>
2.4.7

ΚΡΙΣΙΜΟ
ΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔ
ΔΥΣΗΣ

<KRISIMO
OTHTA>
2.4.8

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Α ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Σ

<PROSTIT
THEMENH_AKSSIA>
2.4.9

ΤΡΟΠΟΙΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
Σ
ΕΠΕΝ
ΝΔΥΣΗΣ

<EPITEFK
KSH_STOXON>
2.4.10

ΑΝΑΜΕΝ
ΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕ
ΕΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ
Ν ΕΠΕΝΔΥΣΗ

<ANAMEN
NOMENA_OFEL
LH>
2.4.11

ΔΗΜΙΟΥ
ΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Θ
ΑΠΑΣ
ΣΧΟΛΗΣΗΣ

Καταγραφ
φή αριθμού τω
ων νέων θέσεω
ων απασχόλησ
σης οι οποίες θα δημιουργη
ηθούν.

Αρριθμός

Οι θέσειςς απασχόλησηςς είναι εξαρτημένης εργασία
ας και υπολογ
γίζονται σε ΕΜ
ΜΕ
(Ετήσιες Μ
Μονάδες Εργα
ασίας).
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2.5

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
ΝΟ

2.5.1

ΠΙΝΑΚΑ
ΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ν
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Σ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗ
Η
ΣΗΣ

ΚΑΔ
ΕΠΕΝΔ
ΥΣΗΣ

651/2014 –
Αρθ. 22,
ΒΕ

1

1

1

<ID_KATHG
ORIA_DAPA
NHS>

651/2014 –
Αρθ. 22,
ΠΕ

2

1

De minimiss

3

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
Σ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

<POSO_DD_X
XO
RIS_FPA
A>

0

8000,000

1

2

460,0
00

0

460,000

1

1

1

500,0
00

0

500,000

4

1

1

1

1000,0
00

0

1000,000

5

1

1

1

1000,0
00

0

1000,000

6

1

2

1

2000,0
00

0

2000,000

7

1

1

1

19000,0
00

0

19000,000

8

1

1

1

8000,0
00

0

8000,000

9

1

1

1

500,0
00

0

500,000

10

1

1

1

2710,0
00

0

2710,000

2.5.2

ΔΗΜΟ
ΟΣΙΑ
ΔΑΠΑ
ΑΝΗ

ΧΡΗΜΑ
ΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΟΧΗ

ΕΝΤΑΣ
ΣΗ
ΕΝΙΣΧΣΥΣ
ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κ
ΜΕΣΟ
ΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΚΕΦΑ
ΑΛΑΙΑ

<POSO
O_IDIOTIKH_SY
YMM
ETOXH>
ΔΑΝΕΙΑ
ΑΚΑ

<PO
OSO_DANEIA>

A. Σύνολ
λο Ιδιωτικής Συμμετοχής
Σ
(Α
Α.1+Α.2)

<POSO_SYNOLIKH_ID
DIOT
_SIMMETOX>
_

ΠΡΟΒΛΕΠ
ΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗ
ΗΜΟΣΙΟΥ

<POSO
O_SYNOLIKH_D
DD_Y
POERGOY>

B. Σύνολ
λο Επιχορήγησ
σης Δημοσίου
υ

ΠΟ
ΟΣΟΣΤΑ

0

%

%

Επιχορηγ
γούμενος Προ
οϋπολογισμός
ς (Α+Β)
Γ. Μη Επιχορηγούμενο
ος Προϋπολογ
γισμός

<POSO
O_MH_ENISXYO
OME
NO>

Σύνολο εεπένδυσης (Α+Β+Γ)
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3.

Ο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Δ
Σ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
Σ Η ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
Α
ΤΙ

3.1

NAI/OXI

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ
Τ
ΑΜΕΑ, Η ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘ
ΘΟΥΝ; (<PROSVASIMOTHT
TA>)
ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤ
ΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ
ΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ
Α ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤ
ΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
Ν

3.2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘ
ΘΕΙ (Περιγραφ
φή)

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ Τ
ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
Σ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
Μ
ΑΝΔΡΩ
ΩΝ

3.3

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩ
ΩΝ; <ARXH_IS
SOTHTAS>
Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ
Α
ΚΑΘΕ
Κ
ΔΙΑΚΡΙΣΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ,
Φ
ΦΥΛΗ
ΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΚΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡ
ΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ
ΟΥ

3.4

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ
ΛΙΣΜΟΥ; <APO
OTROPH_DIA
AKRISHS>
Η ΠΡΑΞΗ ΣΕ
ΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Α
ΤΗΣ ΑΕΙΦ
ΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ
ΗΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤ
ΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Σ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΣΗΣ

3.5

ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤ
ΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛ
ΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟ
ΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΑΣ,
ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜ
ΜΟΖΕΤΑΙ; (<A
AEIFOROS_AN
NAPTYKSH>)

4.

Δ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑ
ΑΞΗΣ

4.1 ΕΙΔΟ
ΟΣ

4.2 ΚΩΔ.
Κ

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.4 ΜΟΝΑ
ΑΔΑ

ΔΕΙΚΤΗ
Η

ΔΕΙΚ
ΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΗΣ

Εκροών
ν/

4.5 ΤΙΜΗ ΣΤ
ΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛ

αποτελέσ
σμα

Ο

τος/Λοιπ
ποί
<ID_DE
EIKTH>

<TIMH_
STOXOS
_SUM>

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σ

TIMH_STOX
XO
S_WOMEN>
>

Αποδοχή Όρων και Πρ
ροϋποθέσεων
ν






Ο δικαιούχοςς αποδέχεται ότι θα τηρηθθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κα
ανόνες και οι κατευθυντήρ
ριες
γ
γραμμές, καθώς και οι οριζζόντιες πολιτικκές της ΕΕ
Η αίτηση χρημ
ματοδότησης επέχει θέση υ
υπεύθυνης δήλ
λωσης του άρ
ρθρου 8 του νν.1599/1986 (Φ
ΦΕΚ Α΄75) για
α τα
σ
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συννεπώς, θα πρ
ρέπει να εμφαν
νίζει ταυτότηττα περιεχομέν
νου με τα σχεττικά
δ
δικαιολογητικ
κά. Η ανακρίίβεια των σττοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τιςς προβλεπόμεενες
π
ποινικές και διοικητικές
δ
κυρώσεις.
Ο
Οι δικαιούχοιι φέρουν την
ν ευθύνη της πλήρους κα
αι ορθής συμπ
πλήρωσης τηης ηλεκτρονικ
κής τους αίτη
ησης
χχρηματοδότησ
σης (συμπεριλ
λαμβανομένωνν και των επισ
συναπτόμενων
ν αρχείων).
Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματτα που θα απο
οστέλλονται από
α την ΕΥΔ …
………………….μέσω ηλεκτρονιικού
τταχυδρομείου
υ και ειδικότεερα στη διεύθθυνση email που
π
έχει δηλώ
ώσει στο σημμείο Πίνακας ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧ
ΧΕΙΑ
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Τ
ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Επιχείρηση
ης) του Έντυπ
που Υποβολή
ής, επέχουν θέση
κ
κοινοποίησης και συνεπάγο
ονται την έναρ
ρξη όλων των
ν εννόμων συν
νεπειών και πρροθεσμιών.

5.

Κ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝ
ΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦ
ΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Σ

5.1 ΑΑ.

5.2 ΠΕ
ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

5.3 ΑΡΧ
ΧΕΙΟ

5.4 ΣΧ
ΧΟΛΙΑ

1

+προσθή
ήκη από δυνη
ητικό δικαιούχο
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Ι.2: ΕΝΤΥΠΟ
Ε
ΥΠ
ΠΟΒΟΛΗΣ Π
ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2
(Υποβάλλλεται σε pd
df αρχείο και
κ xls συν/ννο στην ηλεκτρονική υποβολή
υ
στοο Πληροφορ
ριακό Σύστη
ημα
Κρατικώ
ών Ενισχύσεω
ων)
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗ
ΗΜΟΣΙΟΝΟ
ΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟ
ΟΡΘΩΣΕΙΣ
Επισυνάπ
πτεται η ΚΥΑ περί δημοσιιονομικών διοορθώσεων κα
αι διαδικασιώ
ών ανάκτησηςς αχρεωστήτω
ως ή παρανόμ
μως
καταβληθ
θέντων ποσώ
ών από πό
όρους του κκρατικού πρ
ροϋπολογισμο
ού για την υλοποίηση προγραμμά
άτων
Ν. 4314/2014
συγχρημα
ατοδοτούμενων στο πλαίσ
σιο του ΕΣΠΑ 22014−2020, σύμφωνα
σ
με το αρ. 22 του Ν
4, ΦΕΚ 21/Τεύ
ύχος
Β/Δεκεμβ
βρίου 2015/Αρ. Φύλλου 27
784.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ
Π
ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΞΙΜΟΤΗΤΑΣΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ν – ΑΠΑΡΑΙΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑ
ΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
Γ
ΤΗΝ ΥΛ
ΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
Φ
ΚΑ
ΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟΥ ΑΝΤ
ΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΥ
Χρόνος π
πραγματοπο
οίησης των δαπανών
δ
Το σύνο
ολο των δαπανών του έρ
ργου θα πρέέπει να έχει πραγματοπ
ποιηθεί κατά
ά τη διάρκεια
α του χρονικκού
πλαισίου
υ, που προ
οσδιορίζεταιι στην από φαση ένταξξης ‐ χρημα
ατοδότησης του έργου
υ. Αποδεικττικά
πραγματτοποίησης των
τ
δαπανώ
ών θεωρούννται τα σχεετικά παραστατικά (π. χ. τιμολόγια
α) όπως αυ
υτά
καθορίζο
ονται παρακκάτω.
Οι δαπά
άνες θα πρέπ
πει να έχουνν εξοφληθείί πλήρως μέχχρι τη διενέργεια του εννδιάμεσου ελέγχου,
ε
για
α να
πιστοποιηθούν οι σχχετικές δαπά
άνες στο αντί
τίστοιχο χροννικό διάστημ
μα, που αφορρά ο έλεγχος. Δαπάνες που
π
δεν έχου
υν εξοφληθεί πλήρως μέχρι
μ
την διιενέργεια το
ου ελέγχου θα θεωρούννται μη επιλλέξιμες για την
ελεγχόμενη περίοδο
ο και στην πεερίπτωση αυ
υτή οι δαπάννες αυτές μπ
πορούν να υπποβληθούν με
μ την επόμεενη
προόδου εφ
φόσον έχουνν εξοφληθεί . Οποιαδήπ
ποτε δαπάνη δεν έχει εξξοφληθεί πλή
ήρως μέχρι την
έκθεση π
ημερομη
ηνία υποβολλής της τελικής έκθεσης, κρίνεται οριιστικά μη επιλέξιμη.
Προϋπο
οθέσεις επιλεεξιμότητας δαπανών
δ
–Α
Απαραίτητα
α παραστατικ
κά
βάλλον χώροος
Κτίρια εεγκαταστάσεεις και περιβ
Απαραίττητη προϋπό
όθεση για να
α είναι επιλέ ξιμες οι δαπ
πάνες ιδιόκτη
ητων κτιριακκών εγκατασ
στάσεων είνα
αι η
εγγραφή
ή τους σε βιβλίο
β
μητρώ
ώου παγίωνν ή αντίστοιιχο βιβλίο κατά
κ
τα προοβλεπόμενα στις εκάσττοτε
ισχύουσ
σες φορολογιικές διατάξεις.
Απαραίττητα παρασττατικά:


Ανντίγραφο τίττλου ιδιοκτησ
σίας και μετα
αγραφή αυττού στο υποθ
θηκοφυλακεί
είο / Κτηματο
ολόγιο.



Συ
υμβολαιογρα
αφική πράξη
η αγοραπωλ ησίας ή σύσ
στασης επικα
αρπίας για υυφιστάμενη επιχειρηματτική
εγγκατάσταση, εγγεγραμμ
μένη στο αρρμόδιο υπο
οθηκοφυλακείο ή τίτλοος ιδιοκτησίας στο Εθννικό
Κττηματολόγιο
ο.



Απ
πόδειξη ηλεκτρονικής υπ
ποβολής για
α τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις κτιρριακών εγκα
αταστάσεων.. Το
μιισθωτήριο συμβόλαιο ή η παραχώρηηση χρήσης πρέπει
π
να έχχει διάρκεια τουλάχιστονν οκτώ (8) εττών
απ
πό την ημέρ
ρα έκδοσης της εγκριτιικής απόφασ
σης. Ειδικά για ανέγερ ση κτιρίου το μισθωτή
ήριο
συ
υμβόλαιο πρ
ρέπει να είνα
αι διάρκειας τουλάχιστονν δέκα πέντεε (15) έτη αππό την ημερο
ομηνία έκδοσ
σης
τη
ης εγκριτικήςς απόφασης.



Άδ
δεια δόμηση
ης ή έγκρισ
ση εργασιώνν μικρής κλίίμακας ή όπ
ποια άλλη μμορφή έγκρ
ρισης εργασιών
απ
παιτείται απ
πό τις πολεοδομικές δια
ατάξεις ή βεβ
βαίωση απα
αλλαγής απόό τις αρμόδιεες υπηρεσίεες ή
τα
ακτοποίηση / νομιμοποίη
ηση χώρου εεφόσον συνττρέχει τέτοια
α περίπτωση .



Ιδιωτικά συμφ
φωνητικά – συμβάσεις
σ
μ
με κατασκευαστές / προμηθευτές γιια τις κτιριακκές επενδύσεις,
ποβεβλημένες στην αρμό
όδια Δ.Ο.Υ., όπου προβλλέπει η σχετιική νομοθεσίία.
υπ



Φάκελο τεχνιικών στοιχείίων των κτιρριακών επεννδύσεων πο
ου περιλαμββάνει : Τεχννική έκθεση με
πεεριγραφή ερ
ργασιών, Σχέδ
δια, Επιμετρρήσεις εργασ
σιών, Ανάλυσ
ση κόστους εεργασιών το
ου προμηθευ
υτή,
Φωτογραφικό
ό υλικό. Ο φά
άκελος τεχνιικών στοιχείω
ων υπογράφ
φεται από αρρμόδιο/ους μηχανικό/ου
μ
ς.



ώλησης ή παροχής υπηρ εσιών του προμηθευτή
π
τ φορέα. Στα
Τιιμολόγια πώ
/ κατασκευ αστή προς τον
πα
αραστατικά θα πρέπειι να αναφέέρεται η επ
πωνυμία του προμηθε υτή ή κατα
ασκευαστή, να
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πεεριγράφεταιι αναλυτικά η προμήθεια
α υλικών ή διαμόρφωση
δ
η κατασκευήή κτιριακών εγκαταστάσε
ε
εων
κα
αι να αναγρά
άφεται η ονο
ομασία της δδράσης και το
ου έργου για
α το οποίο πρραγματοποιείται η αγορ
ρά.


Εξξοφλήσεις τω
ων ανωτέρω τιμολογίων//αποδείξεωνν, όπως αποδ
δεικνύεται α
από εξοφληττικές αποδείξξεις
πρρομηθευτή / κατασκευα
αστή ή/και α
αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμμενου ποσού, την καρτέέλα
πρρομηθευτή / κατασκευαστή και την κκίνηση του λογαριασμού
λ
ύ του ταμείοου ή της τράπ
πεζας.



Σεε περίπτωση
η εισαγωγήςς προκατασκκευασμένων εγκαταστάσ
σεων από ττο εξωτερικό
ό, όλα τα κα
ατά
νό
όμο παραστα
ατικά που απ
παιτούνται μ
μέχρι την θέσ
ση των εγκαταστάσεων σσε παραγωγγική λειτουργγία,
αννεξαρτήτως αν
α δεν είναι στο σύνολό τους επιλέξξιμα.

Μηχανή
ήματα και λο
οιπός Εξοπλισμός
Απαραίττητη προϋπό
όθεση για να
α είναι επιλέέξιμες οι δαπ
πάνες εξοπλ
λισμού είναιι η εγγραφή τους σε βιβ
βλίο
μητρώου
υ παγίων ή αντίστοιχο
α
βιβλίο κατά τα
α προβλεπόμενα στις φο
ορολογικές δδιατάξεις.
Απαραίττητα παρασττατικά:


Ανντίγραφα τω
ων ιδιωτικώ
ών συμφωνηητικών – συμβάσεων
σ
για την πρρομήθεια μηχανημάτωνν –
εξξοπλισμού, υποβεβλημέν
υ
να στην αρμ
μόδια Δ.Ο.Υ., όπου προβλ
λέπει η σχετιική νομοθεσ
σία



Βεεβαίωση προ
ομηθευτή για το καινού
ύργιες, αμετταχείριστο και
κ περί μη παρακράτησ
σης κυριότητας
το
ου προμηθεευόμενου είδους
ε
‐ μεεταφορικού μέσου μεε αναφορά στο serial number των
τ
μη
ηχανημάτωνν και των στο
οιχείων εξοπλλισμού, όπο
ου αυτό υφίσ
σταται.



Ανντίγραφο πισ
στοποιητικού
ύ CE ή δήλω ση συμμόρφ
φωσης για τα
α παραγωγικκά μηχανήμα
ατα.



Ανντίγραφο άδ
δειας πρώτηςς κυκλοφορίίας στο όνομ
μα της επιχείίρησης με τιςς απαιτούμεενες θεωρήσεις.
Διικαιολογητικκά από όπου
υ να τεκμαίρρεται η απο
οκλειστική χρ
ρήση του μεεταφορικού μέσου για την
άσ
σκηση της επ
πιχειρηματικκής δραστηρ ιότητας.



Τιιμολόγια πώ
ώλησης ή πα
αροχής υπηρρεσιών ή ισ
σοδύναμα με αυτά φορρολογικά πα
αραστατικά του
τ
πρρομηθευτή προς τον φορέα.
φ
Στα παραστατικκά θα πρέπ
πει να ανα
αφέρεται η επωνυμία του
τ
πρρομηθευτή και
κ να περιγρ
ράφεται ανα
αλυτικά ο εξο
οπλισμός ή η εργασία διιαμόρφωσηςς ή το λογισμ
μικό
κα
αι να αναγρά
άφεται η ονο
ομασία της δδράσης και το
ου έργου για
α το οποίο πρραγματοποιείται η αγορ
ρά.



Πα
αραστατικά Εξόφλησηςς (εξοφλητιικές αποδείίξεις προμη
ηθευτή) τωνν ανωτέρω φορολογικκών
πα
αραστατικώνν, ή/και αποδεικτικά κ αταβολής του οφειλόμ
μενου ποσούύ, την καρτέλα λογιστικής
πα
αρακολούθη
ησης του προμηθευτή κκαι την κίνησ
ση του λογα
αριασμού τα
αμείου ή κα
αταθέσεων από
α
όπ
που πραγματτοποιήθηκε η καταβολή των σχετικώ
ών ποσών.



Σεε περίπτωση
η εισαγωγής του εξοπλισσμού από το εξωτερικό
ό, όλα τα κα
ατά νόμο πα
αραστατικά που
π
απ
παιτούνται μέχρι
μ
την θέσ
ση των εγκα
αταστάσεων σε πλήρη πα
αραγωγική λλειτουργία, ανεξαρτήτως
α
ς αν
δεεν είναι στο σύνολό
σ
τουςς επιλέξιμα.



Φωτογραφικό
ό υλικό.



Όλλες οι απαρ
ραίτητες μελλέτες για τηην εγκατάστταση και λειτουργία συυστημάτων ΑΠΕ
Α
βάσει της
εκκάστοτε ισχύ
ύουσας νομο
οθεσίας.
 Ό
Όλες οι απα
αραίτητες άδ
δειες για τηην εγκατάστταση και λειτουργία συυστημάτων ΑΠΕ
Α
βάσει της
εκκάστοτε ισχύ
ύουσας νομο
οθεσίας.
 Σττοιχεία και έγγραφα
έ
(μεελέτες, βεβα
αιώσεις κλπ)) εκ των οπο
οίων θα προοκύπτει ότι η παραγόμεενη
ηλλεκτρική ισχύ
ύς της εγκαττάστασης ΑΠ
ΠΕ αποδεδειγγμένα εξυπηρετεί τις ανά
άγκες της επ
πιχείρησης.
 Μ
Μητρώο Παγίίων.
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Λογισμικκά και Υπηρ
ρεσίες Λογισμ
μικού


Ανντίγραφα τω
ων ιδιωτικώ
ών συμφωνηητικών – συ
υμβάσεων για
γ την προομήθεια λογγισμικών κ.λλ.π.
υπ
ποβαλλόμενα στην αρμό
όδια Δ.Ο.Υ. όόπου προβλέέπει το νομοθ
θετικό πλαίσσιο.



Άδ
δειες χρήσηςς λογισμικώνν ή αντίστοιχχες βεβαιώσεις των κατα
ασκευαστών για την άδεια χρήσης.



Πα
αραστατικά πώλησης ή παροχής
π
υπηηρεσιών (Τιμ
μολόγια, κλπ
π) του προμηηθευτή / παρ
ρόχου προς την
επ
πιχείρηση. Σττα παρασταττικά θα πρέπ
πει να αναφέρεται η επω
ωνυμία του ππρομηθευτή
ή / παρόχου και
να
α περιγράφεεται αναλυττικά ο εξοπ
πλισμός ή η εργασία διαμόρφωση
δ
ης ή το λογγισμικό και να
ανναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργο
ου για το οποίο πραγματτοποιείται η αγορά.



Πα
αραστατικά Εξόφλησηςς (εξοφλητιικές αποδείίξεις προμη
ηθευτή) τωνν ανωτέρω φορολογικκών
πα
αραστατικώνν, ή/και αποδεικτικά κ αταβολής του οφειλόμ
μενου ποσούύ, την καρτέλα λογιστικής
πα
αρακολούθη
ησης του προμηθευτή κκαι την κίνησ
ση του λογα
αριασμού τα
αμείου ή κα
αταθέσεων από
α
όπ
που πραγματτοποιήθηκε η καταβολή των σχετικώ
ών ποσών.

Τα πρόσθετα δικα
αιολογητικά
ά που απαιττούνται για
α την πιστοπ
ποίηση τωνν δαπανών της παρούσ
σας
υποκαττηγορίας είνναι :
•

Ανντίγραφο τίττλου προστασίας

•

Ανντίγραφο Απ
ποσπάσματος Βιβλίου Πα
αγίων, ή αντίίστοιχου βιβλίου ισοδύνναμης αξίας

• Συ
υμβάσεις μεταφοράς τεχχνολογίας σσύμφωνα με την οποία ο εκχωρητήςς εκχωρεί σττον εκδοχέα
α το
δικαίω
ωμα αποκλεισ
στικής ή μη εκμετάλλευ σης, για μία
α ορισμένη χρονική περίοοδο ή απεριιόριστα. Από
ό τη
σύμβα
αση θα πρέπ
πει να διασφαλίζεται όότι το φυσικκό αντικείμεενο προσδιοορίζεται με σαφήνεια, δεν
δ
αφορά
ά σε γενικότεερη παροχή υπηρεσιών
υ
κκαι σχετίζετα
αι με το συγκκεκριμένο έρργο.
•

Απ
ποδεικτικά καταβολής
κ
φόρου
φ
εισοδήήματος (όπο
ου απαιτείται).

Δαπάνεςς προς τρίτο
ους / τεχνική
ή και συμβου
υλευτική υπο
οστήριξη επ
πιχειρήσεων


Ανντίγραφα τω
ων ιδιωτικών συμφωνητικκών – συμβά
άσεων με πα
αρόχους υποσστηρικτικώνν υπηρεσιών



Ανντίγραφα εκθ
θέσεων και δικαιολογητ
δ
τικών για τις παρεχόμενεες υπηρεσίεςς



Τιιμολόγια / απ
ποδείξεις πα
αροχής υπηρρεσιών του παρόχου
π
προ
ος την επιχείίρηση. Στα παραστατικά
π
ά θα
πρρέπει να ανναφέρεται η επωνυμία
α του παρόχχου, να περ
ριγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη
υπ
πηρεσία και ο χρόνος πα
αροχής και ννα αναγράφ
φεται η ονομ
μασία της δρράσης και το
ου έργου για
α το
οπ
ποίο πραγμα
ατοποιείται η αγορά.



Πα
αραστατικά Εξόφλησηςς (εξοφλητιικές αποδείίξεις προμη
ηθευτή) τωνν ανωτέρω φορολογικκών
πα
αραστατικώνν, ή/και αποδεικτικά κ αταβολής του οφειλόμ
μενου ποσούύ, την καρτέλα λογιστικής
πα
αρακολούθη
ησης του προμηθευτή κκαι την κίνησ
ση του λογα
αριασμού τα
αμείου ή κα
αταθέσεων από
α
όπ
που πραγματτοποιήθηκε η καταβολή των σχετικώ
ών ποσών.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο
ΜΜΕ
Μ
Άρθρο 1 ‐ Επιχείρησ
ση
Επιχείρη
ηση θεωρείτται κάθε μο
ονάδα, ανεξξάρτητα από τη νομική
ή της μορφ
φή, που ασκεί οικονομ
μική
δραστηρριότητα. Σε αυτές περιλλαμβάνοντα
αι ειδικότερα
α αυτοαπασ
σχολούμενα άτομα καιι οικογενεια
ακές
επιχειρή
ήσεις που ασ
σκούν βιοτεχχνική ή άλληη δραστηριό
ότητα, καθώς και προσω
ωπικές εταιρ
ρείες ή ενώσ
σεις
προσώπ
πων που ασκο
ούν τακτικά μια οικονομ
μική δραστηρ
ριότητα.
Άρθρο 2 ‐ Αριθμός απασχολουμ
α
μένων και οιικονομικά όρ
ρια προσδιο
ορίζοντα τις κκατηγορίες επιχειρήσεω
ε
ων
Η κατηγο
ορία των πο
ολύ μικρών, μικρών
μ
και μ
μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») απποτελείται απ
πό επιχειρήσ
σεις
που απα
ασχολούν λιιγότερους από
α
250 εργγαζομένους και των οποίων ο ετήσσιος κύκλος εργασιών δεν
δ
υπερβαίίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολλο του ετήσιο
ου ισολογισμ
μού δεν υπε ρβαίνει τα 43
4 εκατ. ευρώ
ώ.
Στην καττηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρρηση ορίζετα
αι η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
λ
α
από
50 εργαζζομένους κα
αι της οποίαςς ο ετήσιος κκύκλος εργασ
σιών και/ή το σύνολο τοου ετήσιου ισ
σολογισμού δεν
δ
υπερβαίίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Στην καττηγορία των ΜΜΕ, ως πο
ολύ μικρή επ
πιχείρηση ορ
ρίζεται η επιχχείρηση η οπποία απασχο
ολεί λιγότερο
ους
από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
κ
εργα
ασιών και/ήή το σύνολο
ο του ετήσ
σιου
ισολογισ
σμού δεν υπεερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ
ώ.
Άρθρο 3 ‐ Τύποιι επιχειρήσ
σεων που λλαμβάνοντα
αι υπόψη για τον υυπολογισμό του αριθμ
μού
κ των χρημ
ματικών ποσ
σών
απασχολλουμένων και
1. «Ανεξξάρτητη επ
πιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση
η που δεν χαρακτηρίίζεται ως συνεργαζόμε
σ
ενη
επιχείρη
ηση κατά τη
ην έννοια τη
ης παραγρά
άφου 2 ή ως
ω συνδεδεμ
μένη επιχείρρηση κατά την
τ έννοια της
παραγρά
άφου 3.
2. «Συνεεργαζόμενεςς επιχειρήσεεις» είναι όλλες οι επιχειρ
ρήσεις που δεν
δ χαρακτηηρίζονται ωςς συνδεδεμέένες
κατά τηνν έννοια τηςς παραγράφου 3 και μετταξύ των οπ
ποίων υπάρχχει η ακόλουυθη σχέση: μια επιχείρη
ηση
(ανάντη επιχείρηση)) κατέχει, μό
όνη ή από κοοινού με μία
α ή περισσόττερες συνδεεδεμένες επιιχειρήσεις κα
ατά
την έννο
οια της παρα
αγράφου 3, το 25 % ή π
περισσότερο
ο του κεφαλ
λαίου ή των δικαιωμάτω
ων ψήφου μιας
μ
άλλης επ
πιχείρησης (κατάντη επιχχείρησης).
Ωστόσο,, μια επιχείρ
ρηση μπορεεί να χαρακττηριστεί ως ανεξάρτητη
η, μη έχουσα
α δηλαδή συνεργαζόμε
σ
ενες
επιχειρή
ήσεις, ακόμη
η και εάν το όριο του 2 5 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται,, εφόσον το ποσοστό αυτό
ελέγχετα
αι από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθθεση ότι αυ
υτοί δεν είνναι,
μεμονωμ
μένα ή από κοινού,
κ
συνδ
δεδεμένοι κα
ατά την έννο
οια της παρα
αγράφου 3 μεε την εν λόγω
ω επιχείρηση:
α) δημό
όσιες εταιρείίες συμμετο
οχών, εταιρεείες επιχειρη
ηματικού κεφαλαίου, φ
φυσικά πρόσ
σωπα ή ομάδες
φυσικώνν προσώπωνν που ασκούν συστηματιικά δραστηρ
ριότητες σε επενδύσεις εεπιχειρηματιικού κεφαλα
αίου
και επεννδύουν ίδια κεφάλαια σεε μη εισηγμέένες στο χρη
ηματιστήριο επιχειρήσειςς (business angels),
a
εφόσ
σον
το σύνολλο της επένδ
δυσης αυτής σε μία επιχεείρηση δεν υπερβαίνει
υ
τα 1.250.000 ευρώ,
β) πανεπ
πιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερρδοσκοπικού
ύ σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτέές, συμπεριλλαμβανομέννων των ταμεείων περιφερ
ρειακής ανά
άπτυξης,
ό μικρότερο από 10 εκα
ατ. ευρώ καιι με λιγότερο
ους
δ) αυτόννομες τοπικέές αρχές με ετήσιο προοϋπολογισμό
από 5.0000 κατοίκουςς.
3. «Συνδ
δεδεμένες επιχειρήσεις»
ε
» είναι οι επ
πιχειρήσεις που
π διατηρούν μεταξύ τοους μία από
ό τις ακόλουθες
σχέσεις:
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α) μία εεπιχείρηση κατέχει
κ
την πλειοψηφία
π
των δικαιω
ωμάτων ψήφου των μετόόχων ή των εταίρων άλλλης
επιχείρη
ησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορρίζει ή να παύει
π
την πλ
λειοψηφία τω
ων μελών το
ου διοικητικκού,
διαχειριστικού ή επο
οπτικού οργά
άνου άλλης επιχείρησηςς,
πιχείρηση έχχει το δικαίω
ωμα να ασκείί κυριαρχική
ή επιρροή σε άλλη επιχείίρηση βάσει σύμβασης που
π
γ) μία επ
έχει συννάψει με αυττήν ή δυνάμεει ρήτρας το υ καταστατικού της τελεευταίας,
πιχείρηση πο
ου είναι μέτοχος ή εταίρρος άλλης επ
πιχείρησης ελ
λέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας
σ
π
που
δ) μία επ
έχει συννάψει με άλλλους μετόχους ή εταίρου
υς της εν λόγγω επιχείρησ
σης, την πλεειοψηφία τω
ων δικαιωμάττων
ψήφου ττων μετόχωνν ή των εταίρ
ρων αυτής τηης επιχείρησ
σης.
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρ
ριαρχική επιρρροή, εφόσο
ον οι επενδυτές που ανα
αφέρονται σττην παράγρα
αφο
2 δεύτερρο εδάφιο δεν
με
δ υπεισέρχχονται άμεσσα ή έμμεσα
α στη διαχείρ
ριση της εξεεταζόμενης επιχείρησης,
ε
την επιφ
φύλαξη των δικαιωμάτων
δ
ν που έχουν με την ιδιόττητά τους ωςς μετόχων ή εεταίρων.
Συνδεδεεμένες θεωρ
ρούνται επίσ
σης οι επιχειιρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέροννται
στο πρώ
ώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσόττερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω
ω οποιουδήπ
ποτε από το
ους
επενδυττές που αναφ
φέρονται στη
ην παράγραφ
φο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέέσεις μέσω φυσικού
φ
προοσώπου ή ομ
μάδας φυσικκών
προσώπ
πων που ενερ
ργούν από κοινού
κ
θεωρρούνται επίσ
σης συνδεδεμένες επιχειιρήσεις, εφό
όσον ασκούνν το
σύνολο ή τμήμα τω
ων δραστηριιοτήτων του
υς στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγγορές. Ως «όμορη
«
αγορ
ρά»
νοείται η αγορά προ
οϊόντος ή υπη
ηρεσίας που
υ βρίσκεται αμέσως
α
ανάνντη ή κατάνττη της σχετικκής αγοράς.
4. Εκτόςς από τις πεεριπτώσεις που ορίζοντται στην πα
αράγραφο 2 δεύτερο εδδάφιο, μια επιχείρηση
ε
δ
δεν
μπορεί ννα θεωρηθείί ΜΜΕ εάν το
τ 25 % ή πεερισσότερο του
τ κεφαλαίίου της ή τω
ων δικαιωμάττων ψήφου της
ελέγχετα
αι, άμεσα ή έμμεσα,
έ
από
ό έναν ή περ ισσότερους δημόσιους φορείς,
φ
μεμοονωμένα ή από
α κοινού.
5. Μία επιχείρηση μπορεί να
α υποβάλειι δήλωση σχετικά
σ
με την ιδιότηητά της ωςς ανεξάρτηττης,
αζόμενης ή συνδεδεμέννης επιχείρηησης, καθώς και σχετικά με τα σστοιχεία που αφορούν τα
συνεργα
αριθμηττικά όρια πο
ου αναφέροννται στο άρθθρο 2. Η δήλλωση αυτή μπορεί
μ
να υ ποβληθεί ακόμη και εά
άν η
διασπορρά κεφαλαίο
ου δεν επιτρέπει να κα
αθοριστεί επακριβώς ποιος
π
το καττέχει, οπότεε η επιχείρη
ηση
δηλώνειι υπεύθυνα ότι
ό μπορεί εύλογα
ε
να υπ
ποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοσστό 25 % ή περισσότερο,
π
, σε
μια επιχχείρηση ή, από
α κοινού, σε περισσόότερες επιχεειρήσεις που
υ είναι συνδδεδεμένες μεταξύ
μ
τους. Οι
δηλώσειις αυτές πρα
αγματοποιού
ύνται με την επιφύλαξη των
τ ελέγχωνν και εξακριββώσεων που
υ προβλέποννται
από τις εεθνικές ή ενω
ωσιακές διαττάξεις.
Άρθρο 4 ‐ Στοιχεία για τον υπο
ολογισμό το υ αριθμού απασχολουμ
α
μένων και τω
ων χρηματικ
κών ποσών και
περίοδο
ος αναφοράςς
1. Τα σ
στοιχεία που
υ χρησιμοπο
οιούνται για
α τον υπολλογισμό του
υ αριθμού α
απασχολουμ
μένων και των
τ
χρηματικκών ποσώνν είναι εκείίνα που αφ
φορούν τηνν τελευταία κλεισμένη διαχειριστιική χρήση και
υπολογίίζονται σε εττήσια βάση. Λαμβάνοντα
αι υπόψη κα
ατά την ημερ
ρομηνία κλειισίματος τωνν λογαριασμών.
Το ύψοςς του κύκλου
υ εργασιών υπολογίζεται
υ
ι χωρίς τον φόρο
φ
προστιιθέμενης αξίίας (ΦΠΑ) κα
αι χωρίς άλλο
ους
έμμεσου
υς φόρους.
2. Ότανν, κατά την ημερομηνία
α κλεισίματτος των λογγαριασμών και σε ετήσσια βάση, μια
μ επιχείρη
ηση
αι πάνω ή κά
άτω από τα όρια τα σχεττικά με τον αριθμό
α
απασ
σχολουμένω
ων ή τα χρηματικά όρια που
π
βρίσκετα
αναφέρο
ονται στο άρθρο
ά
2, η κατάσταση
κ
α
αυτή έχει ως
ω αποτέλεσ
σμα την απόόκτηση ή την απώλεια της
ιδιότητα
ας της μεσαίίας, μικρής ή πολύ μικρρής επιχείρη
ησης μόνον εάν η υπέρρβαση των εν λόγω ορίίων
επαναλη
ηφθεί επί δύ
ύο διαδοχικά
ά οικονομικά
ά έτη.

-75-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ΣΗΣ
«
«Ενίσχυση τω
ων ΜΜΕ για επενδύσεις τεχχνολογικού εκσυγχρονισμ
ε
μού και εξοικοονόμησης ενέέργειας»

3. Στην περίπτωση νεοσύστατω
ων επιχειρήσσεων, οι λογα
αριασμοί τω
ων οποίων δεεν έχουν κλεείσει ακόμη,, τα
στοιχεία
α που λαμ
μβάνονται υπόψη πρρέπει να προκύπτουν
π
από καλλόπιστες εκκτιμήσεις που
π
πραγματτοποιούνται κατά τη διά
άρκεια του οιικονομικού έτους.
έ
Άρθρο 5 ‐ Ο αριθμός απασχολουμένων
Ο αριθμ
μός απασχολλούμενων αττόμων αντισττοιχεί στον αριθμό
α
ετήσ
σιων μονάδω
ων εργασίας (ΕΜΕ), δηλα
αδή
στον αριθμό εργαζο
ομένων πλήρους απασχχόλησης που
υ εργάστηκα
αν στην εξετταζόμενη επ
πιχείρηση ή για
λογαρια
ασμό αυτής επί ολόκληρ
ρο το υπόψηη έτος. Τα άτομα
ά
που δεν
δ εργάστηηκαν ολόκλη
ηρο το έτος,, οι
εργαζόμ
μενοι μερικής απασχόλη
ησης, ανεξάρρτητα από τη
τ διάρκεια, και οι εργα
αζόμενοι σεε εποχική βά
άση
αντιστοιιχούν σε κλά
άσματα των ΕΜΕ.
Ε
Στον αρριθμό απασχχολουμένων περιλαμβάννονται:
α) οι μισ
σθωτοί
β) τα άτο
ομα που εργγάζονται για την επιχείρηηση, έχουν σχέση
σ
εξάρτησης προς α
αυτήν και εξο
ομοιώνονταιι με
μισθωτο
ούς με βάση το εθνικό δίίκαιο,
γ) οι ιδιο
οκτήτες επιχεειρηματίες,
δ) οι ετα
αίροι που ασκούν τακτιική δραστηρριότητα εντός της επιχείρησης και ππροσπορίζοννται οικονομ
μικά
οφέλη α
από την επιχεείρηση.
Οι μαθη
ητευόμενοι ή οι σπουδα
αστές που βρρίσκονται σεε επαγγελμα
ατική κατάρττιση στο πλα
αίσιο σύμβασ
σης
μαθητείας ή επαγγελλματικής κατάρτισης δενν συνυπολογγίζονται στονν αριθμό αππασχολουμέννων. Η διάρκκεια
ητας ή των γο
ονικών αδειώ
ών δεν συνυπολογίζεται.
των αδειών μητρότη
Άρθρο 6 ‐ Καθορισμ
μός των στοιχχείων της επ
πιχείρησης
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητη
ης επιχείρησσης, ο καθορ
ρισμός των στοιχείων, σσυμπεριλαμβ
βανομένου του
τ
ύ απασχολουμένων, πρ
ραγματοποιεείται αποκλεειστικά με βάση τους λογαριασμο
ούς αυτής της
αριθμού
επιχείρη
ησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησηςς που συνεργγάζεται ή συ
υνδέεται με άλλες επιχεειρήσεις, ο καθορισμός
κ
τ
των
ων, συμπεριλλαμβανομένο
ου του αριθμ
μού απασχο
ολουμένων, γίνεται
γ
με βά
άση τους λογγαριασμούς και
στοιχείω
τα λοιπά
ά στοιχεία της
τ επιχείρη
ησης, ή — εφόσον υπά
άρχουν— το
ους ενοποιηημένους λογαριασμούς της
επιχείρη
ησης ή τουςς ενοποιημέένους λογαρριασμούς σττους οποίους περιλαμββάνεται και η εξεταζόμεενη
επιχείρη
ηση βάσει εννοποίησης.
Στα στο
οιχεία που αναφέροντα
α
αι στο πρώττο εδάφιο προστίθεντα
π
π
ι τα στοιχείία των επιχχειρήσεων που
ενδεχομ
μένως συνερ
ργάζονται μεε την εξετα
αζόμενη επιχχείρηση, οι οποίες βρίσσκονται αμέέσως ανάντη
η ή
κατάντη της εν λό
όγω επιχείρησης. Τα σστοιχεία συγγκεντρώνοντται κατ' ανναλογία προ
ος το ποσοσ
στό
συμμετο
οχής στο κεφάλαιο ή στα
σ δικαιώμ ατα ψήφου (το υψηλότερο από ττα δύο αυτά
ά ποσοστά). Σε
περίπτω
ωση διασταυρ
ρωμένης συμ
μμετοχής, λα
αμβάνεται υπόψη το υψηλότερο τωνν ποσοστών αυτών.
αι το δεύτερ
Στα στοιιχεία που αναφέρονται στο
σ πρώτο κα
ρο εδάφιο πρ
ροστίθεται ττο 100 % τωνν στοιχείων των
τ
επιχειρή
ήσεων που ενδεχομένωςς συνδέονταιι άμεσα ή έμ
μμεσα με τηνν εξεταζόμεννη επιχείρησ
ση και τα οποία
δεν περιιλαμβάνοντα
αι ήδη στουςς λογαριασμοούς βάσει εννοποίησης.
3. Για ττην εφαρμογγή της παραγράφου 2,, τα στοιχείία των επιχχειρήσεων ππου συνεργά
άζονται με την
εξεταζόμ
μενη επιχείρ
ρηση προκύπ
πτουν από ττους λογαριιασμούς και τα λοιπά στ
στοιχεία τουςς, ενοποιημέένα
εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προ
οστίθεται τοο 100 % τωνν στοιχείων των επιχειρρήσεων που συνδέονταιι με
αζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία
α τους περριλαμβάνοντται ήδη βά
άσει
αυτές ττις συνεργα
ενοποίησης.
οιχεία των επιχειρήσεω
ε
ων που συνδ
δέονται με την
Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφοου 2, τα στο
μενη επιχείρ
ρηση προκύπ
πτουν από ττους λογαριιασμούς και τα λοιπά στ
στοιχεία τουςς, ενοποιημέένα
εξεταζόμ
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εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προοστίθενται κατ'
κ
αναλογίία τα στοιχεεία των επιχχειρήσεων που
π
ενδεχομ
μένως συνεργγάζονται με τις συνδεδεμ
μένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως
α
ανά
άντη
ή κατάνντη αυτών, εάν δεν πεεριλαμβάνοννται ήδη σττους ενοποιιημένους λοογαριασμούςς σε αναλο
ογία
τουλάχισ
στον ισοδύνα
αμη με το πο
οσοστό που ορίζεται στη
ην παράγραφ
φο 2 δεύτεροο εδάφιο.
4. Ότανν ο αριθμός απασχολού
ύμενων δεδοομένης επιχχείρησης δενν προκύπτειι από τους ενοποιημένο
ους
ασμούς, υπο
ολογίζεται συγκεντρώνο
σ
οντας κατ' αναλογία
α
τα
α στοιχεία α
π
λογαρια
από τις επιχειρήσεις που
συνεργά
άζονται με την
τ εν λόγω
ω επιχείρησ η, και προσ
σθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
π
συνδέοννται μαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ V: ΥΠ
ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦ
ΦΟΡΟΥΝ ΤΗ
ΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΤΑ
ΜΜΕ Μ
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΙΡΗΣΗΣ
Ακριβή σ
στοιχεία τηςς επιχείρηση
ης
Επωνυμίία ή εταιρική
ή επωνυμία:………………… ………………………………………
………….…
Διεύθυννση της εταιρ
ρικής έδρας: …………………
………………….…
……………………
……………..
Αριθ. μη
ητρώου ή ΦΠ
ΠΑ (1): …………
……………………
……………………
…………….………
…………….
Ονοματεεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριω
ων διευθυντικκών στελεχώ
ών (2)
……………
……………………………...…………..………………
……………………
……………………
……………..
Τύπος τη
ης επιχείρησ
σης (βλέπε επεξηγητικό σσημείωμα)
Σημειώσ
στε με ένα στταυρό την πεερίπτωση ή ττις περιπτώσ
σεις στις οπο
οίες υπάγετα
αι η αιτούσα επιχείρηση::

Ανεξάρτητη
η επιχείρηση
η

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία πουυ αναγράφοννται παρακά
άτω
προκκύπτουν από
ό τους λογα
αριασμούς τηης επιχείρησ
σης και μόννον.
Να σσυμπληρωθείί μόνο η δήλ
λωση χωρίς ππαραρτήματτα.

Συνεργαζόμενη επιχείρ
ρηση

Να σσυμπληρωθεεί και να επισυναφθεί τοο παράρτημα
α (και τα τυχόν
συμπ
πληρωματικά
ά δελτία). Σττη συνέχεια ννα συμπληρωθεί η δήλω
ωση
και ττο αποτέλεσ
σμα των υπο
ολογισμών να
θεί στον πίνα
ακα
α μεταφερθ
που π
παρατίθεταιι παρακάτω.

Συνδεδεμένη επιχείρησ
ση

Το απ
ποτέλεσμα των
τ υπολογιισμών να μεεταφερθεί σττον πίνακα που
π
παρα
ατίθεται παρ
ρακάτω
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Στοιχεία γιια τον προσ
σδιορισμό της
τ κατηγορ
ρίας επιχείίρησης
Τα στοιχχεία υπολογίίζονται σύμφ
φωνα με Παρράρτημα Ι το
ου ΕΚ 800/20
008 σχετικά μμε τον ορισμ
μό των ΜΜΕ.
Περίοδο
ος αναφοράςς (*):

Αριθμόςς απασχολου
υμένων (ΕΜΕ
Ε)

Κύ κλος εργασιών (**)

Σύνολοο ισολογισμο
ού (**)

(*) Όλα
α τα στοιχεεία πρέπει να αφοροούν την τελλευταία κλεεισμένη δια
αχειριστική χρήση και να
υπο
ολογίζονται σε
σ ετήσια βά
άση.
Στην πεερίπτωση νεο
οσύστατων επιχειρήσεω
ε
ων, τα στοιχεία που λαμβ
βάνονται υπόόψη πρέπει να προκύπτο
ουν
από
ό αξιόπιστες εκτιμήσεις που
π πραγματτοποιούνταιι κατά τη διά
άρκεια του ο ικονομικού έτους.
έ
(**) σε χχιλιάδες ευρώ.
______
__________
_________
__________
_________
__________
_________
_

Προσοχή
ή: Σε σχέση με την προη
ηγούμενη διιαχειριστική χρήση, υπά
άρχει μεταβοολή των στο
οιχείων η οποία
ενδέχετα
αι να επιφέρει αλλαγή της κατηγορρίας της αιττούσας επιχεείρησης (πολλύ μικρή, μικρή, μεσαία
αή
μεγάλη εεπιχείρηση);;
Όχι
Ναι [σ’ αυτή την πεερίπτωση, να
α συμπληρω
ωθεί και να επισυναφθεί
ε
ί δήλωση σχχετικά με τηνν προηγούμενη
διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογρα
αφή
Όνομα κκαι ιδιότητα του
τ προσυπογράφοντοςς, που είναι εξουσιοδοτη
ε
ημένος να εκπ
κπροσωπεί τη
ην επιχείρησ
ση:
............................................................................................................................................................
ω υπεύθυνα ότι
ό τα στοιχεεία της παροούσης δήλωσ
σης καθώς και
κ των ενδεχχόμενων πα
αρατημάτων της
Δηλώνω
είναι ακρριβή.
.......................................(τόπος),................................... (ημ
μερομηνία)
φή:
Υπογραφ
______
______
(1) Να προ
οσδιοριστεί από
ό τα κράτη μέλη
η σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρρος («Chief executive»), Γενικό
ός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέέση.
(3) Άρθρο 44, παράγραφοςς 2 του Παραρττήματος Ι του Ε Κ 800/2008.
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ΠΑΡΑ
ΑΡΤΗΜΑ ΤΗ
ΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟ
ΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔ
ΔΕΜΕΝΗ ΕΠ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυνα
απτόμενα πα
αραρτήματα
α



Π
Παράρτημα Α εάν η επιχχείρηση έχε ι τουλάχιστο
ον μία συνερ
ργαζόμενη εεπιχείρηση (κκαι ενδεχόμεενα
σ
συμπληρωματικά δελτία
α)
Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχεει τουλάχισττον μία συνδ
Π
δεδεμένη εππιχείρηση (κκαι ενδεχόμεενα
σ
συμπληρωματικά δελτία
α)

σ
γιια συνεργαζζόμενη ή συ
υνδεδεμένη επιχείρησηη (1) (βλέπε επεξηγηματτικό
Υπολογιισμός των στοιχείων
σημείωμ
μα)
ος αναφοράςς (2):
Περίοδο

Αριθμ
μός απασχολο
ουμένων
(ΕΜΕ )

Κύ
ύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ο
(*)

ισολογισμ
μού

1. Στοιχείία (2) της αιτούσας επιχείρη
ησης
ή των ενο
οποιημένων λογαριασμών
λ
(μεταφορρά από τον πίίνακα Β(1) του
υ
παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ ανναλογία συγκεντρωτικά
στοιχεία (2) όλων των (ενδεχομένων
(
ν)
συνεργαζζόμενων επιχεειρήσεων
(μεταφορρά από τον πίίνακα Α του
παραρτήματος Α)
3. Άθροισ
σμα στοιχείωνν (2) όλων τωνν
(ενδεχομ
μένων) συνδεδ
δεμένων
επιχειρήσ
σεων που δενν περιλαμβάνο
ονται
βάσει ενο
οποίησης στη γραμμή
[μεταφορρά από τον πίίνακα Β(2) του
υ
παραρτήματος Β]

Σύνολο (4)
(*) σε χιλλιάδες ευρώ.
(1) Άρθρο
ο 6, παράγραφ
φοι 2 και 3 του
υ Παραρτήμα
ατος Ι του ΕΚ 800/2008.
8
(2) Όλα τα
α στοιχεία πρ
ρέπει να αφορ
ρούν την τελε υταία κλεισμέένη διαχειριστική χρήση κααι να υπολογίίζονται σε ετή
ήσια
βάση. Στην περίπτωση νεοσύσττατων επιχειρρήσεων, τα σττοιχεία που λα
αμβάνονται υυπόψη πρέπει να προκύπττουν
αξιόπιστες εκττιμήσεις που πραγματοποιο
π
ούνται κατά τη
τ διάρκεια το
ου οικονομικοού έτους (άρθ
θρο 4).
από α
(3) Τα στο
οιχεία της επιιχείρησης, συμπεριλαμβαννομένου του αριθμού
α
των εργαζομένωνν, υπολογίζοντται με βάση τους
τ
λογαρριασμούς και άλλα στοιχεία
α της επιχείρηησης, ή – εφό
όσον υπάρχου
υν – τους ενοπποιημένους λο
ογαριασμούς της
επιχείίρησης ή το
ους ενοποιημένους λογα
αριασμούς στους
σ
οποίου
υς περιλαμβάάνεται η επ
πιχείρηση βά
άσει
ενοπο
οίησης.
(4) Τα απ
ποτελέσματα της γραμμήςς «Σύνολο» π
πρέπει να μεεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά μεε τα
«Στοιχχεία για τον προσδιορισμό
π
ό της κατηγορίίας της επιχείίρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνερργαζόμενη επιχείρηση
η
Για κάθεε επιχείρησ
ση για την οποία
ο
συμπλληρώνεται «δελτίο ετα
αιρικής σχέσσης» [ένα δεελτίο για κά
άθε
επιχείρη
ηση συνεργα
αζόμενη με την αιτούσσα επιχείρησ
ση και για τις συνεργα
αζόμενες επ
πιχειρήσεις των
τ
ενδεχόμ
μενων συνδεεδεμένων επ
πιχειρήσεων,, των οποίω
ων τα στοιχεία δεν περιλ
ιλαμβάνοντα
αι ακόμη στο
ους
1
ενοποιημένους λογγαριασμούς ( )], τα στοοιχεία του σχετικού «π
πίνακα εταιιρικής σχέση
ης» πρέπει να
α
συ
υγκεφαλαιω
ωτικό πίνακα:
μεταφέρρονται στον ακόλουθο
Πίνακαςς Α
Συνερ
ργαζόμενη επιχείρηση
ε
(επωννυμία/ ακριβ
βή στοιχεία

Αριθμός
απασχοολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιιών
(*)

Σύνολ
λο ισολογισμ
μού
(*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλλιάδες ευρώ.
(1) Ακόμη
η και εάν τα στοιχεία σχεττικά με μία επ
πιχείρηση περιλαμβάνοντα
αι στους ενοπποιημένους λογαριασμούς
λ
ς σε
ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που
π ορίζεται σστο άρθρο 6 παράγραφος
π
2, πρέπει παρρόλα αυτά να
α εφαρμόζετα
αι το
μός, άρθρο 6 παράγραφος
π
3 εδάφιο 2).
ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμ

Σημείωσ
ση: Τα στοιχεεία αυτά είνναι το αποτέέλεσμα υπολλογισμού καττ’ αναλογία που πραγμα
ατοποιείται στο
σ
«δελτίο εταιρικής σχχέσης» που συμπληρώνε
σ
εται για κάθεε άμεσα ή έμ
μμεσα συνερργαζόμενη επ
πιχείρηση.
μμής «Σύνολ
λο» του παρραπάνω πίνα
ακα πρέπει να μεταφέροννται στη γρα
αμμή 2 (σχεττικά
Τα στοιχχεία της γραμ
με τις συ
υνεργαζόμεννες επιχειρήσ
σεις) του πίννακα του παρ
ραρτήματος της δήλωσηης.
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ΔΕΛΤΙΟ
Ο ΕΤΑΙΡΙΚΗΣΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβ
βή στοιχεία της
τ συνεργα
αζόμενης επιιχείρησης
Επωνυμίία ή εταιρική
ή επωνυμία:................... ..............................................................................................
Διεύθυννση της εταιρ
ρικής έδρας:................................................................................................................
Αριθμόςς

μη
ητρώου

ή

ΦΠΑ

(1):........................................................................

Ονοματεεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριω
ων διευθυντικκών στελεχώ
ών (2):.................................................

2. Ακαθά
άριστα στοιχχεία της εν λόγω
λ
συνεργγαζόμενης επιχείρησης
ε
Περίοδοςς αναφοράς:
Αριθμός
απα
ασχολουμένω
ων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισο
ολογισμού (*))

Ακαθάρισ
στα στοιχεία
(*) σε χιλλιάδες ευρώ.

Σημείωσ
ση: Αυτά τα
α ακαθάρισττα στοιχεία προκύπτουνν από τους λογαριασμοούς και άλλλα στοιχεία της
συνεργα
αζόμενης επιχείρησης, ή,
ή εφόσον υπ
πάρχουν, απ
πό τους ενοποιημένους λογαριασμο
ούς, στα οποία
προστίθεται το 100%
% των στοιχχείων των συ
υνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεω
ων, εκτός εά
άν τα δεδομέένα
ων περιλαμ βάνονται ήδ
δη βάσει εννοποίησης σστα λογιστικκά στοιχεία της
των συννδεδεμένων επιχειρήσεω
συνεργα
αζόμενης επ
πιχείρησης (3). Εάν χρει άζεται, πρέπ
πει να προσ
στίθενται τα
α δελτία σύνδεσης για τις
επιχειρή
ήσεις που δεν περιλαμβά
άνονται βάσεει ενοποίηση
ης.
3. Υπολο
ογισμός κατ’’ αναλογία
α) Ακριβ
βής αναφορά
ά του ποσοσττού συμμετοοχής (4) που κατέχει η επ
πιχείρηση ποου συμπληρώ
ώνει τη δήλω
ωση
(ή από τη συνδεδεεμένη επιχείρηση μέσω
ω της οποία
ας δημιουργγείται η σχέέση με τη συνεργαζόμε
σ
ενη
ηση), στη συννεργαζόμενη
η επιχείρησηη που αποτελλεί το αντικεείμενο του πα
αρόντος δελλτίου:
επιχείρη
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ά και του ποσοστού
π
συ
υμμετοχής (4 ) που κατέχχει η συνεργγαζόμενη εππιχείρηση πο
ου αποτελείί το
Αναφορά
αντικείμ
μενο του πα
αρόντος δελλτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλλωση (ή στη
η συνδεδεμέένη
επιχείρη
ηση):
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ότερο ποσοσστό από τα δύο
δ προηγούμενα ποσοοστά και να συμπεριληφ
φθεί
β) Πρέπεει να επιλεγγεί το υψηλό
στα ακα
αθάριστα σττοιχεία που αναφέροντται στο προ
οηγούμενο πλαίσιο. Τα
α αποτελέσματα του κατ’
κ
αναλογία υπολογισμ
μού θα μεταφέρονται σττον παρακάτω πίνακα:
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Πίνα
ακας εταιρικκής σχέσης
Ποσοστό:...

Α
Αριθμός
απασχολοουμένων (ΕΜ
ΜΕ)

Κύ
ύκλος
εργασ
σιών (*)

Σύνολο ισο
ολογισμού (*))

Αποτελέσ
σματα κατ’ ανναλογία
(*) σε χιλλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεεία αυτά πρέπ
πει να μεταφέέρονται στον π
πίνακα Α του παραρτήματο
ος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από
α τα κράτη μέλη σύμφωννα με τις ανάγγκες τους.
(2) Πρόεδ
δρος («Chief executive»),
e
Γεενικός Διευθυυντής ή αντίσττοιχη θέση.
(3) Ορισμ
μός, άρθρο 6 παράγραφος
π
3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή σστα δικαιώμα
ατα ψήφου, λα
αμβάνεται υππόψη το υψηλλότερο ποσοσ
στό.
Στο π
ποσοστό αυττό πρέπει να
α προστεθεί το ποσοστό
ό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε
συνδεεδεμένες επιχχειρήσεις (οριισμός, άρθρο 3 παράγραφο
ος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεεδεμένες επ
πιχειρήσειςς
Α. Προσδ
διορισμός τη
ης περίπτωσ
σης στην οποοία υπάγετα
αι η αιτούσα
α επιχείρησηη
ύς ή περιλαμ
Περίπ
πτωση 1: Η αιτούσα
α
επιχχείρηση κατταρτίζει ενοπ
ποιημένους λογαριασμού
λ
μβάνεται βά
άσει
ενοποίησης στο
ους ενοποιημ
μένους λογα
αριασμούς άλλλης συνδεδ
δεμένης επιχχείρησης [πίννακας Β(1)].
Περ
ρίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρησση ή μία ή περισσότερες επιχεειρήσεις δεεν καταρτίζο
ουν
ενοποιημένους λογαριασμο
ούς ή δεν πε ριλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [ππίνακας Β(2)]].
Σημαντική σημείωσ
ση: Τα στοιχεεία των επιχχειρήσεων πο
ου είναι συννδεδεμένες μμε την αιτού
ύσα επιχείρη
ηση
προκύπττουν από τους
τ
λογαρ
ριασμούς τοους και άλλλα στοιχεία
α, ή, εφόσσον υπάρχο
ουν, από το
ους
ενοποιημένους λογγαριασμούς. Στα στοιχεεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ α
αναλογία τα
α στοιχεία των
τ
ενδεχόμ
μενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεω
ων με τις εν λόγω συνδεεδεμένες επ ιχειρήσεις, που
π βρίσκοννται
ακριβώςς ανάντη ή κα
ατάντη της αιτούσας
α
επιιχείρησης, εφ
φόσον δεν περιλαμβάνοονται ήδη βάσει ενοποίησ
σης
(1).
Β. Μέθο
οδοι υπολογισμού ανάλο
ογα με την π
περίπτωση
Περίπτω
ωση 1: Ως βά
άση υπολογισμού χρησιμ
μοποιούνταιι οι ενοποιημ
μένοι λογαρ ιασμοί. Να συμπληρωθε
σ
εί ο
παρακάττω πίνακας Β(1)
Β
Πίνακας Β (1)
Αριθ
θμός απασχολλουμένων
(ΕΜΕ) (* )

Κύκλος
**)
εργασιών (*

Σύνολλο ισολογισμο
ού (**)

Σύνολο

(*) Όταν στους ενοποιιημένους λογα
αριασμούς δεεν φαίνεται ο αριθμός εργα
αζομένων, ο ααριθμός τους υπολογίζεται με
οιση του αριθμ
μού εργαζομέένων όλων τω
ων επιχειρήσεω
ων με τις οποίίες συνδέεταιι η αιτούσα επ
πιχείρηση.
την άθρο
(**) σε χιιλιάδες ευρώ..
Τα στοιχεεία της γραμμ
μής «Σύνολο»
» του παραπά
άνω πίνακα πρέπει
π
να μετταφέρονται σστη γραμμή 1 του πίνακα του
παραρτήματος της δήλλωσης.
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Προσδιο
ορισμός των επιχειρήσεω
ων που περιλλαμβάνονται βάσει ενοπ
ποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
ε
(επω
ωνυμία/ ακριβ
βή στοιχεία

Διεύ θυνση της
εταιρρικής έδρας

Αριθμός μητρώου
μ
ή
ΦΠΑ
Α (*)

Ονοματεπώνυμο και τίτλλος
ων βασικών
του ή τω
διευθυννόντων (**)

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να πρροσδιοριστεί από
α τα κράτη μέλη σύμφω
ωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεεδρος (Chief executive),
e
Γεννικός Διευθυνντής ή αντίστο
οιχη θέση.

Σημαντική σημείωσ
ση: Οι συνερ
ργαζόμενες εεπιχειρήσειςς μιας παρόμοιας συνδεεδεμένης επ
πιχείρησης, που
π
αι ήδη βάσειι ενοποίησηςς, πρέπει να
α αντιμετωπίίζονται ως άμμεσοι εταίρο
οι της αιτούσ
σας
δεν περιιλαμβάνοντα
επιχείρη
ησης. Τα στο
οιχεία τους και ένα «δε λτίο εταιρικκής σχέσης» πρέπει συννεπώς να πρ
ροστίθενται στο
σ
παράρτη
ημα Α.
Περίπτω
ωση 2: Για κάθε συνδεεδεμένη επιιχείρηση (συ
υμπεριλαμβα
ανομένων ττων σχέσεωνν μέσω άλλλων
συνδεδεεμένων επιχχειρήσεων), πρέπει να σσυμπληρώνεεται ένα «δελτίο σύνδεεσης» και να
α γίνεται απ
πλή
άθροιση
η των λογαρ
ριασμών όλω
ων των συννδεδεμένων επιχειρήσεω
ων συμπληρρώνοντας το
ον πίνακα Β(2)
Β
παρακάττω.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρησ
ση αριθ.:

Αριθμός α
απασχολουμέένων
(ΕΜΕ)

Κύ
ύκλος εργασιώ
ών
(**)

Σύνολλο ισολογισμο
ού
(**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα
α «δελτίο σύνδ
δεσης» ανά εεπιχείρηση.
(**) σε χιιλιάδες ευρώ..

Τα στοιχχεία της γραμ
μμής «Σύνολλο» του παρ απάνω πίνα
ακα πρέπει να
α μεταφέροννται στη γρα
αμμή 3 (σχεττικά
με τις συ
υνδεδεμένεςς επιχειρήσειις) του πίνακκα του παρα
αρτήματος τη
ης δήλωσης.
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Δ
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝ
ΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεεδεμένη επιχείρηση ποου δεν περιιλαμβάνετα
αι βάσει ενοοποίησης σττον πίνακα Β)
1. Ακριβ
βή στοιχεία της
τ επιχείρησης
Επωνυμίία ή εταιρική
ή επωνυμία:................... .....................................................................................................
Διεύθυννση της εταιρ
ρικής έδρας :...................
:
.....................................................................................................
Αριθ. μη
ητρώου ή ΦΠ
ΠΑ (1) :.............................. ........................................................... ........................................
Ονοματεεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριω
ων διευθυντικκών στελεχώ
ών (2):....................................................

2. Στοιχεεία της εν λό
όγω επιχείρη
ησης
Περίοδο
ος αναφοράςς:
Αριθμός
απασ
σχολουμένω
ων (ΕΜΕ)

Κύκλος
Κ
εργα
ασιών (*)

Σύνολο ισο
ολογισμού (**)

Σύνολο
(*) σε χιλλιάδες ευρώ
ώ.
(1) Να προσδιοριστεί από
α τα κράτη μέλη σύμφωννα με τις ανάγγκες τους.
(2) Πρόεδ
δρος («Chief executive»),
e
Γεενικός Διευθυυντής ή αντίσττοιχη θέση.
(3) Ακόμη
η και εάν τα στοιχεία σχεττικά με μία επ
πιχείρηση περιλαμβάνοντα
αι στους ενοπποιημένους λογαριασμούς
λ
ς σε
ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που
π ορίζεται σστο άρθρο 6 παράγραφος
π
2, πρέπει παρρόλα αυτά να
α εφαρμόζετα
αι το
ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμ
μός, άρθρο 6 παράγραφος
π
3 εδάφιο 2).

ρέπει να μετα
αφέρονται σστον πίνακα Β(2)
Β του παρ
ραρτ. Β.
Τα στοιχχεία αυτά πρ
Σημαντική σημείωσ
ση: Τα στοιχεεία των επιχχειρήσεων πο
ου είναι συννδεδεμένες μμε την αιτού
ύσα επιχείρη
ηση
προκύπττουν από τους
τ
λογαρ
ριασμούς τοους και άλλλα στοιχεία
α, ή, εφόσσον υπάρχο
ουν, από το
ους
ενοποιημένους λογγαριασμούς. Στα στοιχεεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ α
αναλογία τα
α στοιχεία των
τ
μενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεω
ων με τις εν λόγω συνδεεδεμένες επ ιχειρήσεις, που
π βρίσκοννται
ενδεχόμ
ακριβώςς ανάντη ή κα
ατάντη της αιτούσας
α
επιιχείρησης, εφ
φόσον δεν περιλαμβάνοονται ήδη βάσει ενοποίησ
σης
3
( ).
Παρόμοιες συνεργα
αζόμενες επιχειρήσεις π
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεεσοι εταίροι της αιτούσ
σας
επιχείρη
ησης. Τα στο
οιχεία τους και ένα «δε λτίο εταιρικκής σχέσης» πρέπει συννεπώς να πρ
ροστίθενται στο
σ
παράρτη
ημα Α.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο
ΠΡ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Προβ
βληματική επ
πιχείρηση: η επιχείρησηη για την οπο
οία συντρέχει τουλάχισττον μία από
ό τις ακόλουθες
προϋποθ
θέσεις:
α) εάν π
πρόκειται για
α εταιρεία πεεριορισμένηης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που
π δεν έχειι συμπληρώσει τριετία από
α
τη σύσττασή της ή,, όσον αφο
ορά την επ ιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοοδότησης επ
πιχειρηματικκού
κινδύνου
υ, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσσει επταετία από την πρώτη εμπορρική της πώ
ώληση, η οπ
ποία
πληροί ττα κριτήρια για επενδύ
ύσεις χρηματτοδότησης επιχειρηματ
ε
ικού κινδύνοου κατόπιν ελέγχου μεε τη
δέουσα επιμέλεια από
α
τον επιιλεγμένο ενδδιάμεσο χρη
ηματοπιστωττικό οργανισσμό), όταν έχει
έ
απολεσ
σθεί
πό το ήμισυ του εγγεγραμμένου τη ς κεφαλαίου
υ λόγω συσσ
σωρευμένωνν ζημιών. Αυ
υτό ισχύει ότταν
πάνω απ
από τηνν αφαίρεση των συσσω
ωρευμένων ζζημιών από τα αποθεματικά (και όόλα τα άλλα
α στοιχεία που
π
θεωρούννται εν γένεει ως μέρος των
τ ιδίων κεεφαλαίων τη
ης εταιρείας) προκύπτειι αρνητικό σωρευτικό πο
οσό
που υπεερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμέν
ε
νου κεφαλαίίου. Για την εφαρμογή της παρούσ
σας διάταξηςς, ο
όρος «ετταιρεία περιιορισμένης ευθύνης» πα
αραπέμπει ειιδικότερα στα είδη εταιρρειών που ανναφέρονται στο
σ
παράρτη
ημα I της οδ
δηγίας 2013//34/ΕΕ του ΕΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίίου και του Συμβουλίου
υ (1) και ο όρος
«κεφάλα
αιο» περιλαμ
μβάνει, ενδεεχομένως, κα
αι κάθε διαφ
φορά από έκδ
δοση υπέρ τοο άρτιο.
β) εάν π
πρόκειται για
α εταιρεία στην
σ
οποία ττουλάχιστον ορισμένα μέλη
μ
έχουν α
απεριόριστη ευθύνη για
α τα
χρέη τηςς εταιρείας (πλην ΜΜΕ που
π δεν έχειι συμπληρώσ
σει τριετία από
α τη σύστα
ασή της ή, όσον
ό
αφορά την
επιλεξιμ
μότητα για εννίσχυση χρηματοδότησηης επιχειρημ
ματικού κινδύ
ύνου, ΜΜΕ που δεν έχεει συμπληρώ
ώσει
επταετία
α από την πρώτη εμ
μπορική τηςς πώληση, η οποία πληροί
π
τα κριτήρια για
γ
επενδύσ
σεις
χρηματο
οδότησης επιχειρηματικο
ού κινδύνου
υ κατόπιν ελέέγχου με τη δέουσα επιμμέλεια από τον επιλεγμένο
ενδιάμεσ
σο χρηματοπ
πιστωτικό ορ
ργανισμό), εεφόσον έχει απολεσθεί πάνω
π
από τοο ήμισυ του κεφαλαίου της,
τ
όπως εμ
μφαίνεται στους λογαρια
ασμούς της εεταιρείας, λό
όγω συσσωρευμένων ζημμιών. Για τηνν εφαρμογή της
παρούσα
ας διάταξης,, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισ
σμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύ
ύνη
για τα χρρέη της εταιρ
ρείας» παρα
απέμπει ειδικκότερα στα είδη
ε
εταιρειών που αναφ
μα II
φέρονται σττο παράρτημ
της οδηγγίας 2013/34
4/ΕΕ.
γ) εάν πρόκειται για
γ εταιρεία
α που υπά
άγεται σε συλλογική
σ
πτωχευτική
π
διαδικασία ή πληροί τις
θέσεις του εθνικού
ε
δικα
αίου που τη δδιέπει όσον αφορά την υπαγωγή
υ
τη ς σε συλλογική πτωχευττική
προϋποθ
διαδικασ
σία μετά από
ό αίτημα τωνν πιστωτών ττης.
δ) εάν π
πρόκειται για
α επιχείρηση
η που έχει λλάβει ενίσχυση διάσωση
ης και δεν έχχει ακόμη απ
ποπληρώσειι το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που
υ έχει λάβει ενίσχυση ανναδιάρθρωσσης και υπόκκειται ακόμη
η σε
σχέδιο α
αναδιάρθρωσ
σης
ε) εάν πρρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός Μ
ον τα τελευτταία δύο έτη :
ΜΜΕ, εφόσο
1) ο δείκκτης χρέους προς
π
ίδια κεφάλαια της επιχείρησηςς είναι υψηλότερος του 77,5 και
2) ο δείκκτης κάλυψη
ης χρηματοοικονομικών υ
υποχρεώσεω
ων της επιχείίρησης (EBITTDA interest coverage ratio)
είναι κάττω του 1,0.
Η εξέτασ
ση μιας επιχχείρησης για
α να διαπιστ ωθεί αν αυττή είναι προβληματική, γίνεται σε επίπεδο
ε
ενια
αίας
αν
επιχείρη
ησης (αιτούσα επιχείρη
ηση και τυ
υχόν συνδεδ
δεμένες με αυτή επιχχειρήσεις), ανεξάρτητα
α
υφίστατται για αυτέςς υποχρέωση
η σύνταξης ε νοποιημένω
ων οικονομικών καταστάσσεων).
Β) Τα δικαιολογηττικά που απαιτούνται
άν μία επιχείρηση είίναι
α
προκειμένου να αξιο
ολογηθεί εά
προβλημ
ματική σύμφ
φωνα με τα
α οριζόμενα στο άρθρο
ο 2 σημείο 18 του Κανν. 651/2014 και πρέπει να
προσκομ
μισθούν ανά
άλογα με τηνν ιδιότητα τη ς επιχείρηση
ης και τα έτη
η λειτουργίαςς της είναι τα
α ακόλουθα:
1. Υφιστάμενη ΜΜΕΕ κάτω της τρ
ριετίας ατομ ικής μορφήςς:
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a. Για ττον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως ά
άνω σημείου
υ Πιστοποιηττικό αρμόδια
ας δικαστική
ής ή διοικητικής
αρχχής, έκδοσηςς του τελευτα
αίου εξαμήν ου από το οπ
ποίο να προκύπτει ότι δεεν τελούν σεε πτώχευση, ότι
δενν τελούν σε διαδικασία
α κήρυξης π
πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμμό, διαδικασ
σία κήρυξης σε
διαχείρισηη και διαδικκασία έκδοσ
πτω
ωχευτικό συ
υμβιβασμό, ότι δεν τελλούν υπό αναγκαστική
α
σης
από
όφασης ανα
αγκαστικής διαχείρισης,
δ
ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγγωγή στην διαδικασία
δ
τ
του
άρθ
θρου 99 ΠτΚ
Κ, εφόσον ασ
σκεί εμπορικκή δραστηριότητα, καθώ
ώς και ότι δεεν έχει υποβ
βληθεί κατά της
επιχχείρησης αίττημα για υπα
αγωγή στην π
πτωχευτική διαδικασία.
δ
2. Λοιπέές υφιστάμεενες επιχειρ
ρήσεις ατομ
μικής μορφή
ής ανεξαρτήτου χρόνουυ λειτουργία
ας με βιβλία
α Γ
κατηγορρίας:
a. Για τον έλεγχο του
τ εδαφίου
υ (γ) του ως ά
άνω σημείου
υ Πιστοποιηττικό αρμόδια
ας δικαστική
ής ή διοικητικής
αρχχής, έκδοσηςς του τελευτα
αίου εξαμήν ου από το οπ
ποίο να προκύπτει ότι δεεν τελούν σεε πτώχευση, ότι
δενν τελούν σε διαδικασία
α κήρυξης π
πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμμό, διαδικασ
σία κήρυξης σε
διαχείρισηη και διαδικκασία έκδοσ
πτω
ωχευτικό συ
υμβιβασμό, ότι δεν τελλούν υπό αναγκαστική
α
σης
από
όφασης ανα
αγκαστικής διαχείρισης
δ
όότι δεν έχειι κάνει αίτημα για υπαγγωγή στην διαδικασία
δ
τ
του
άρθ
θρου 99 ΠτΚ
Κ, εφόσον ασ
σκεί εμπορικκή δραστηριότητα, καθώ
ώς και ότι δεεν έχει υποβ
βληθεί κατά της
επιχχείρησης αίττημα για υπα
αγωγή στην π
πτωχευτική διαδικασία
δ
3. Λοιπέές υφιστάμεενες επιχειρή
ήσεις ατομικκής μορφής ανεξαρτήτο
ου χρόνου λε
λειτουργίας με
μ βιβλία όχχι Γ
κατηγορρίας:
a. Για τον έλεγχο του
τ εδαφίου
υ (γ) του ως ά
άνω σημείου
υ Πιστοποιηττικό αρμόδια
ας δικαστική
ής ή διοικητικής
αρχχής, έκδοσηςς του τελευτα
αίου εξαμήν ου από το οπ
ποίο να προκύπτει ότι δεεν τελούν σεε πτώχευση, ότι
δενν τελούν σε διαδικασία
α κήρυξης π
πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμμό, διαδικασ
σία κήρυξης σε
διαχείρισηη και διαδικκασία έκδοσ
πτω
ωχευτικό συ
υμβιβασμό, ότι δεν τελλούν υπό αναγκαστική
α
σης
από
όφασης ανα
αγκαστικής διαχείρισης
δ
όότι δεν έχειι κάνει αίτημα για υπαγγωγή στην διαδικασία
δ
τ
του
άρθ
θρου 99 ΠτΚ
Κ, εφόσον ασ
σκεί εμπορικκή δραστηριότητα, καθώ
ώς και ότι δεεν έχει υποβ
βληθεί κατά της
επιχχείρησης αίττημα για υπα
αγωγή στην π
πτωχευτική διαδικασία
δ
4. Υφιστάμενη ΜΜΕΕ κάτω της τρ
ριετίας άλληςς νομικής μο
ορφής πλην ατομικής:
α
a. Για τον έλεγχο του
τ εδαφίου
υ (γ) Πιστοποοιητικό αρμό
όδιας δικασττικής ή διοικκητικής αρχή
ής, έκδοσης του
τ
τελεευταίου εξα
αμήνου από το οποίο ννα προκύπτεει ότι δεν τεελούν υπό κκοινή εκκαθά
άριση του Κ.Ν.
Κ
21990/1920 όπω
ως εκάστοτε ισχύει
ι
και/ή
b. Πισ
στοποιητικό αρμόδιας
α
διικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδο
οσης του τελλευταίου εξα
αμήνου από
ό το
οπο
οίο να προκύ
ύπτει ότι δεεν τελούν υπ
πό ειδική εκκκαθάριση το
ου ν.1892/11990 όπως εκάστοτε
ε
ισχχύει
και//ή
c. Πισ
στοποιητικό αρμόδιας
α
διικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδο
οσης του τελλευταίου εξα
αμήνου από
ό το
οπο
οίο να προκκύπτει ότι δεεν τελούν υ
υπό ειδική εκκαθάριση
ε
σε λειτουργγία του άρθ
θρου 106ια του
τ
Πτω
ωχευτικού Κώ
ώδικα ούτε σε καθεστώ ς προπτωχευ
υτικής διαδιικασίας εξυγγίανσης του άρθρου 99 του
τ
Πτω
ωχευτικού Κώ
ώδικα καθώ
ώς και ότι δεεν έχει υποβ
βληθεί κατά της επιχείρρησης αίτημα
α για υπαγω
ωγή
στην πτωχευτικκή διαδικασία
α.
πές υφιστάμ
μενες επιχειρήσεις άλλλης νομικήςς μορφής πλην
π
ατομιικής ανεξαρ
ρτήτου χρόννου
5. Λοιπ
λειτουργγίας με περιο
ορισμένη ευθύνη των μεετόχων / ετα
αίρων:
a. Για τον έλεγχο του
τ εδαφίου
υ (γ) Πιστοποοιητικό αρμό
όδιας δικασττικής ή διοικκητικής αρχή
ής, έκδοσης του
τ
τελεευταίου εξα
αμήνου από το οποίο ννα προκύπτεει ότι δεν τεελούν υπό κκοινή εκκαθά
άριση του Κ.Ν.
Κ
21990/1920 όπω
ως εκάστοτε ισχύει
ι
και/ή

-88-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ΣΗΣ
«
«Ενίσχυση τω
ων ΜΜΕ για επενδύσεις τεχχνολογικού εκσυγχρονισμ
ε
μού και εξοικοονόμησης ενέέργειας»

b. Πισ
στοποιητικό αρμόδιας
α
διικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδο
οσης του τελλευταίου εξα
αμήνου από
ό το
οπο
οίο να προκύ
ύπτει ότι δεεν τελούν υπ
πό ειδική εκκκαθάριση το
ου ν.1892/11990 όπως εκάστοτε
ε
ισχχύει
και//ή
c. Πισ
στοποιητικό αρμόδιας
α
διικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδο
οσης του τελλευταίου εξα
αμήνου από
ό το
οπο
οίο να προκύπτει ότι δεεν τελούν υπ
πό ειδική εκκκαθάριση σε
σ λειτουργίία του άρθρ
ρου 106 ια του
τ
Πτω
ωχευτικού Κώ
ώδικα ούτε σε καθεστώ ς προπτωχευ
υτικής διαδιικασίας εξυγγίανσης του άρθρου 99 του
τ
Πτω
ωχευτικού Κώ
ώδικα καθώ
ώς και ότι δεεν έχει υποβ
βληθεί κατά της επιχείρρησης αίτημα
α για υπαγω
ωγή
στην πτωχευτικκή διαδικασία
α και
d. Για τον έλεγχο του
τ εδαφίου
υ (α) ή (β) τοου ως άνω ση
ημείου ισολο
ογισμούς ισοολογισμό τελλευταίων τριών
της τελευταίας διαχειριστικκής/ών χρήσσης/εων ή όσ
σων εξ αυτώ
ών υπάρχουνν. Από τα ενν λόγω στοιχχεία
θα λαμβάνεταιι σαν Εγγεγρ
ραμμένο Κεφ
φάλαιο το Σύνολο των Ιδίων
Ι
Κεφαλλαίων Ισολογισμού (ομά
άδα
λογγ/σμών 4), προς
π
το μετο
οχικό κεφάλα
αιο (λογ/σμο
οί 40 και 41)κκαι σαν Απώ
ώλειες οι Ζημ
μίες βάση Κ.Α
Α.Χ.
(Ίδια
α κεφάλαια / Μετοχικό κεφάλαιο ≥ 0,5).
6. Λοιπ
πές υφιστάμ
μενες επιχειρήσεις άλλλης νομικήςς μορφής πλην
π
ατομιικής ανεξαρ
ρτήτου χρόννου
λειτουργγίας απεριόρ
ριστη ευθύνη
η των μετόχω
ων / εταίρωνν:
a. Για τον έλεγχο του
τ εδαφίου
υ (γ) Πιστοποοιητικό αρμό
όδιας δικασττικής ή διοικκητικής αρχή
ής, έκδοσης του
τ
τελεευταίου εξα
αμήνου από το οποίο ννα προκύπτεει ότι δεν τεελούν υπό κκοινή εκκαθά
άριση του Κ.Ν.
Κ
21990/1920 όπω
ως εκάστοτε ισχύει
ι
και/ή
b. Πισ
στοποιητικό αρμόδιας
α
διικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδο
οσης του τελλευταίου εξα
αμήνου από
ό το
οπο
οίο να προκύ
ύπτει ότι δεεν τελούν υπ
πό ειδική εκκκαθάριση το
ου ν.1892/11990 όπως εκάστοτε
ε
ισχχύει
και//ή
c. Πισ
στοποιητικό αρμόδιας
α
διικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδο
οσης του τελλευταίου εξα
αμήνου από
ό το
οπο
οίο να προκύπτει ότι δεεν τελούν υπ
πό ειδική εκκκαθάριση σε
σ λειτουργίία του άρθρ
ρου 106 ια του
τ
Πτω
ωχευτικού Κώ
ώδικα ούτε σε καθεστώ ς προπτωχευ
υτικής διαδιικασίας εξυγγίανσης του άρθρου 99 του
τ
Πτω
ωχευτικού Κώ
ώδικα καθώ
ώς και ότι δεεν έχει υποβ
βληθεί κατά της επιχείρρησης αίτημα
α για υπαγω
ωγή
στην πτωχευτικκή διαδικασία
α και
d. Για τον έλεγχο
ο του εδαφίίου (α) ή (ββ) του ως άνω
ά
σημείο
ου το πιο ππρόσφατο κω
ωδικοποιημέένο
κατταστατικό κα
αι οι τυχόνν μεταγενέσστερες τροπ
ποποιήσεις αυτού, μαζζί με τα αντίστοιχα
α
Φ
ΦΕΚ
δημ
μοσίευσης όπου
ό
αυτή προβλέπετα
αι και Δηλλώσεις Φορολογίας Εισσοδήματος Ε3 των τριών
τελεευταίων κλεισμένων δια
αχειριστικών χρήσεων ή όσων
ό
εξ αυτών υπάρχουυν.
7. Το σύ
ύνολο των επιχειρήσεω
ε
ύνως ότι: «Η
Η επιχείρησηη δεν έχει λάβει
λ
ενίσχυ
υση
ν θα δηλώννουν υπευθύ
διάσωση
ης ή αναδιά
άρθρωσης, ή η επιχείρησση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης α
αλλά έχει απ
ποπληρώσειι το
δάνειο κκαι έχει λύσεει τη σύμβασ
ση εγγύησηςς ή η επιχείρ
ρηση έχει λά
άβει ενίσχυσση αναδιάρθρωσης η οποία
έχει ολοκληρωθεί.»..
π αναφέροονται, παρου
υσιάζονται σύμφωνα
σ
μεε το Ν.4308/2014 (Ελληννικά
Τα στοιχχεία των λογγαριασμών που
λογιστικκά Πρότυπα ‐ ΕΛΠ).
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Π
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟ
ΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση πραγμ
ματοποιείται σε τρίία (3) στάδια

ΕΛ
ΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣ
ΣΤΗΜΑ
Η ημεερομηνία υποβολής αίτησης χρηματο
οδότησης είναι εντό
ός της προθεσμίας π
που τίθεται στην πρόσκληση
Ο αιττούμενος προϋπολο
ογισμός είναι εντόςς των ορίων, εφόσο
ον τίθενται στην πρόσκληση
Το ένντυπο της πρότασηςς είναι πλήρως συμ
μπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλλεγχος πληρότηταςς
ΟΜ
ΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΤΗΡΙΩΝ

1

Έλεγχο
ος
πληρόττητας
πρότασ
σης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τυπική πληρότητα της υπ
ποβαλλόμενης
ασης
πρότα

ην υποβολή της πρό
ότασης,
Εξετάζεται αν, για τη
α
ακολουθήθηκε η πρ
ροβλεπόμενη διαδικκασία και ήταν
εμπρόθεσμη, αν τα ττυποποιημένα έντυ
υπα είναι
συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα
φα που απαιτούντα
αι σύμφωνα με
συνοδευτικά έγγραφ
ο επενδυτικό σχέδιιο και τα αναφερόμ
μενα στη
το
σχετική πρόσκληση

ναι/όχι

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
Η

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Ο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΜΑ

Απαιτείται θεττική αξιολόγηση (Ν
ΝΑΙ) στο παραπάνω κριτήριο
ΣΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος εεπιλεξιμότητας πρότασης
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ΟΜ
ΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ο

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟ
ΟΓΙΑ

1

Δικαιο
ούχος που εμπίπτειι στην
πρόσκκληση

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλλει την
πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες των δυνητικών
δ
δικαιούχων που ορ
ρίζονται στη πρόσκλληση και
ειδικότερα στο Κεφ
φάλαιο 4

ναι/όχι

2

Περίοδ
δος υλοποίησης εντός περιόδου
επιλεξξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης

Εξετάζεται εάν η πεερίοδος υλοποίηση
ης της
προτεινόμενης προ
ος συγχρηματοδότη
ηση πράξης
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμ
μότητας του
προγράμματος καιι όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

ναι/όχι

3

Μη επ
πικάλυψη των χορηγουμένων
χρημα
ατοδοτήσεων

Βεβαιώνεται με έγγγραφο του Δικαιού
ύχου, το οποίο
περιλαμβάνεται σττα συνημμένα αρχεεία της
πρόσκλησης

ναι/όχι

Υποβο
ολή αποφάσεων τω
ων αρμόδιων ή
και συ
υλλογικών οργάνωνν του κύριου
του έρ
ργου ή άλλων αρμο
οδίων οργάνων

Εξετάζεται η υποβο
ολή αποφάσεων απ
πό τα αρμόδια
όργανα του κύριου
υ του έργου, όπου αυτό
α
προβλέπεται από ττη σχετική νομοθεσ
σία

ναι/όχι/δεν
εφαρμόζεται

Πληρο
ούνται όλες οι προϋ
ϋποθέσεις του
ΚΑΝ. 1
1407/2013

Εξετάζεται η τήρησ
ση όλων των προϋπ
ποθέσεων του
ΚΑΝ. 1407/2013

ναι/όχι

4

5

Έλεεγχος
επιλεξξιμότητας
πρό
ότασης

Εξετάζεται η τήρησ
ση όλων των προϋπ
ποθέσεων της
πρόσκλησης στην α
αίτηση χρηματοδόττησης
1.Υποβολή μίας αίττησης ανά ΑΦΜ επ
πιχείρησης

6

Η πρότταση κρίνεται ως παραδεκτή
π
με
βάση ττα αναγραφόμενα στην
πρόσκκληση υποβολής πρ
ροτάσεων

2. Ο προϋπολογισμ
μός είναι σύμφωνος με τους
περιορισμούς που περιγράφονται στα
α κεφάλαια 6
σης.
και 7 της πρόσκλησ
3. Η περιγραφή, η ανάλυση των τεχνικών στοιχείων
ου κόστους για
και προδιαγραφώνν , η τεκμηρίωση το
ττις επενδυτικές καιι μη δαπάνες του έργου είναι
πλήρης
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Η
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Μ
Α
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Πράξη
η η οποία εμπίπτει στους
σ
Θεματτικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και Ειδικκούς στόχους ή/
α πεδία παρέμβασης/ δράσεις της
και στα
πρόσκκλησης

7

Εξετάζεται εάν η π
πράξη εμπίπτει στο
ο θεματικό
στόχο/ επενδυτική προτεραιότητα/ ειιδικό στόχο/
δ
δράσεις της πρόσκκλησης

ναι/όχι

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Ο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΜΑ

Απαιτείται θεττική αξιολόγηση (Ν
ΝΑΙ) σε όλα τα παρα
απάνω κριτήρια, εκκτός του κριτηρίου 4 που γίνεται δεκτή
ή και η τιμή «δεν εφ
φαρμόζεται».

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄ Αξιολό
όγηση των προτάσ
σεων

ΟΜΑΔΑ
Κ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

2

ΚΡΙΤΗΡΙΙΟ

ΣΣυστήματα διαχείριισης ποιότητας

Μ
Μέσος ρυθμός μετα
αβολής του κύκλου
υ εργασιών (ΡΜΚΕ) την
ττελευταία διετία πρ
ριν την υποβολή τη
ης αίτησης χρηματο
οδότησης
Ρ
ΡΜΚΕ = (ΚΕ2017 – ΚΕ2016
)/ ΚΕ2016
2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ
ΥΣΗ

Τ
ΤΙΜΗ
/
ΒΑ
ΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Πιστοποίηση επάρκειας σε σχέση
ύστημα
με θεσμοθετημένο σύ
δια
αχείρισης ποιότητα
ας

10

Μη
η διάθεση πιστοποίησης
επ
πάρκειας σε σχέση με
μ
θεσμοθετημένο σύσττημα
δια
αχείρισης ποιότητα
ας

ΣΤΑΘΜ
ΜΙΣΗ

%
5%
0

ΡΜΚΕ ≤ ‐10
00%

0

‐100% < ΡΜΚΕ ≤ ‐70%

1

‐70% < ΡΜΚΕ ≤ ‐30%

3

‐30%< ΡΜΚΕΕ ≤ 0%

6

0%< ΡΜΚΕ ≤ 20%

9

20%< ΡΜΚΕ

10

%
25%
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3

Μ
Μέσος όρος κερδώνν προ τόκων, φόρω
ων και αποσβέσεωνν (ΚΠΤΦΑ)
ττην τελευταία διετία
α πριν την υποβολλή της αίτησης χρημ
ματοδότησης
Κ
ΚΠΤΦΑ =[(ΚΠΤΦΑ20017) + (ΚΠΤΦΑ2016]/2
2

4

5

6

ΕΕπενδυτική πολιτική (ιδιωτική συμμεττοχή σε ποσοστό το
ου κύκλου
εεργασιών για χρημα
ατοδότηση επενδύσ
σεων την τελευταία
α διετία

ΕΕξέλιξη απασχόλησης στην επιχείρηση
η την τελευταία διεετία

Δ
Δημιουργία νέων θέέσεων απασχόληση
ης (υπολογιζόμενηςς σε ΕΜΕ
μ
μισθωτής εργασίας)

ΠΤΦΑ ≤0
ΚΠ

0
20%
%

0< ΚΠΤΦΑ

10

Μέέσο ποσοστό ιδιωτικής
συ
υμμετοχής για χρημ
ματοδότηση
επ
πενδύσεων >= 30% κύκλου
εργασιών

10

Μέέσο ποσοστό ιδιωτικής
συ
υμμετοχής για χρημ
ματοδότηση
επ
πενδύσεων 15 ‐ 30%
% κύκλου
εργασιών

5

Μέέσο ποσοστό ιδιωτικής
συ
υμμετοχής για χρημ
ματοδότηση
επ
πενδύσεων < 15% κύ
ύκλου
εργασιών

0

ύξηση της απασχόλησης
Αύ

10

Στα
αθερή απασχόληση
η

5

Μεείωση της απασχόλλησης

0

ΜΕ μισθωτής εργασ
σίας > 2
ΕΜ

10

ΕΜ
ΜΕ μισθωτής εργασ
σίας έως 2

5

ΕΜ
ΜΕ μισθωτής εργασ
σίας =0

0

10%
%

%
20%

20%
%

ΣΥΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ VΙIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΑΣ (ΚΑ
ΑΔ)
Τομ
μέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
E
10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE
10

2

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.7

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.7

10.71

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.7

10.72

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.7

10.73

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.8

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.8

10.82

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.8

10.84

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.8

10.85

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.8

10.86

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία
Β
τροφίίμων

10.8

10.89

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία
Π
11. Ποτοποιία
Π

11
11.0

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία
Π

11.0

11.01

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία
Π

11.0

11.04

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία
Π

11.0

11.05

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία
Π

11.0

11.07

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
Π
κλωσ
στοϋφαντουργικώ
ών
υλώνν
13. Παραγωγή
Π
κλωσ
στοϋφαντουργικώ
ών
υλώνν
13. Παραγωγή
Π
κλωσ
στοϋφαντουργικώ
ών
υλώνν
15. Βιομηχανία
Β
δέρμα
ατος
και δερμάτινων
δ
ειδώνν

15. Βιομηχανία
Β
δέρμα
ατος
και δερμάτινων
δ
ειδώνν

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

3
10.52

4
3

3

2
3

Αγροδιαττροφή
Παραγω
ωγή γαλακτοκομιικών
προϊόνττων
Παραγω
ωγή παγωτών
Παραγω
ωγή ειδών αρτοποοιίας
και αλευ
υρωδών προϊόνττων
.
Αρτοποιία παραγωγή νω
ωπών
ειδών ζα
αχαροπλαστικής
Παραγω
ωγή παξιμαδιών κκαι
μπισκόττων∙ παραγωγή
διατηρο
ούμενων ειδών
ζαχαροπ
πλαστικής
Παραγω
ωγή μακαρονιών,,
λαζανιώ
ών, κουσκούς και
παρόμο
οιων αλευρωδών
προϊόνττων
Παραγω
ωγή άλλων ειδώνν
διατροφ
φής
Παραγω
ωγή κακάου,
σοκολάττας και ζαχαρωτώ
ών
Παραγω
ωγή αρτυμάτων κκαι
καρυκευ
υμάτων
Παραγω
ωγή έτοιμων γευμμάτων
και φαγητών
Παραγω
ωγή ομογενοποιηημένων
παρασκευασμάτων διαττροφής
και διαιτητικών τροφών
Παραγω
ωγή άλλων ειδώνν
διατροφ
φής π.δ.κ.α
Ποτοποιία
Απόσταξη, ανακαθαρισμμός και
ανάμιξη
η αλκοολούχων πποτών
Παραγω
ωγή άλλων μη
αποσταγμένων ποτών ποου
υφίσταν
νται ζύμωση
Ζυθοποιία
Παραγω
ωγή αναψυκτικώνν∙
παραγω
ωγή μεταλλικού ννερού
και άλλω
ων εμφιαλωμένω
ων
νερών

Αγροδιαττροφή
Αγροδια
ατροφή
Αγροδια
ατροφή
Αγροδια
ατροφή

Αγροδια
ατροφή

Αγροδια
ατροφή

Αγροδια
ατροφή
Αγροδια
ατροφή
Αγροδια
ατροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή
Αγροδιαττροφή

Δημιουργγική
βιομηχαννία

13

2

13.9

3

Κατασκε
ευή άλλων
κλωστουφαντουργικών
προϊόνττων

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή χαλιών και
κιλιμιών
ν

Δημιουργγική
βιομηχαννία

13.9
15

15.1

13.93

Δημιουργγική
βιομηχαννία

2

3

Κατεργα
ασία και δέψη
δέρματο
ος. κατασκευή ειδ
ιδών
ταξιδιού
ύ (αποσκευών),
τσαντών
ν, ειδών σελοποιίιίας
και σαγματοποιίας.
Κατεργα
ασία και βαφή
γουναριικών

Δημιουργγική
βιομηχαννία
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Τομ
μέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
E

15. Βιομηχανία
Β
δέρμα
ατος
και δερμάτινων
δ
ειδώνν
16. Βιομηχανία
Β
ξύλου
υ και
κατα
ασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτόςς από
έπιπλλα∙ κατασκευή ειιδών
καλα
αθοποιίας και
σπαρ
ρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία
Β
ξύλου
υ και
κατα
ασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτόςς από
έπιπλλα∙ κατασκευή ειιδών
καλα
αθοποιίας και
σπαρ
ρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία
Β
ξύλου
υ και
κατα
ασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτόςς από
έπιπλλα∙ κατασκευή ειιδών
καλα
αθοποιίας και
σπαρ
ρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία
Β
ξύλου
υ και
κατα
ασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτόςς από
έπιπλλα∙ κατασκευή ειιδών
καλα
αθοποιίας και
σπαρ
ρτοπλεκτικής
17. Χαρτοποιία
Χ
και
κατα
ασκευή χάρτινων
προϊό
όντων
17. Χαρτοποιία
Χ
και
κατα
ασκευή χάρτινων
προϊό
όντων
17. Χαρτοποιία
Χ
και
κατα
ασκευή χάρτινων
προϊό
όντων
17. Χαρτοποιία
Χ
και
κατα
ασκευή χάρτινων
προϊό
όντων
17. Χαρτοποιία
Χ
και
κατα
ασκευή χάρτινων
προϊό
όντων
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

15.1

15.12

16

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

4

Κατασκε
ευή ειδών ταξιδιο
ιού
(αποσκε
ευών), τσαντών κκαι
Δημιουργγική
παρόμο
οιων ειδών, ειδώνν
βιομηχαννία
σελοποιίας και σαγματοοποιίας

2

Δημιουργγική
βιομηχαννία

3

Κατασκε
ευή προϊόντων ααπό
ξύλο και φελλό και ειδώ
ών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπ
πλεκτικής

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή ξύλινων
εμπορευματοκιβώτιων

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή άλλων προϊόόντων
από ξύλ
λο. Κατασκευή ειδδών
Δημιουργγική
από φελ
λλό και ειδών
βιομηχαννία
καλαθοποιίας και
σπαρτοπ
πλεκτικής

17

2

Δημιουργγική
βιομηχαννία

17.1

3

Παραγω
ωγή χαρτοπολτούύ.
κατασκε
ευή χαρτιού και
χαρτονιού

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή χαρτιού και
χαρτονιού

Δημιουργγική
βιομηχαννία

3

Κατασκε
ευή ειδών από χααρτί
και χαρττόνι

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή κυματοειδούύς
χαρτιού και χαρτονιού κκαι
εμπορευματοκιβωτίων ααπό
χαρτί κα
αι χαρτόνι

Δημιουργγική
βιομηχαννία

16.2

16.2

16.2

17.1

16.24

16.29

17.12

17.2

17.1

17.21

Δημιουργγική
βιομηχαννία

23

2

23.1

3

Κατασκε
ευή γυαλιού και
προϊόνττων από γυαλί

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή κοίλου γυαλι
λιού

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή και κατεργασσία
άλλων ειδών
ε
γυαλιού,
περιλαμ
μβανομένου του
γυαλιού
ύ για τεχνικές χρήήσεις

Δημιουργγική
βιομηχαννία

3

Κατασκε
ευή άλλων προϊόόντων Δημιουργγική
πορσελά
άνης και κεραμικκής
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή κεραμικών εειδών
οικιακής χρήσης και
κεραμικ
κών διακοσμητικώ
ών
ειδών

23.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων

23.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων

23.4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων

23.4

23.13

23.19

23.41

Δημιουργγική
βιομηχαννία
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Τομ
μέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
E
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων
23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
προϊό
όντων

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

23.6

23.69

23.7

23.7

23.70

25

23. Παραγωγή
Π
άλλωνν μη
μετα
αλλικών ορυκτών
25.9
προϊό
όντων
25. Κατασκευή
Κ
μεταλλλικών
προϊό
όντων, με εξαίρεεση τα
25.9
μηχα
ανήματα και τα είίδη
εξοπλλισμού
32. Άλλες
Ά
μεταποιητικές
32
δρασ
στηριότητες

25.99

4

Κατασκε
ευή άλλων προϊόόντων
Δημιουργγική
από σκυ
υρόδεμα, γύψο κκαι
βιομηχαννία
τσιμέντο
ο

3

Κοπή, μορφοποίηση καιι
τελική επεξεργασία
ε
λίθω
ων

Δημιουργγική
βιομηχαννία

4

Κοπή, μορφοποίηση καιι
τελική επεξεργασία
ε
λίθω
ων

Δημιουργγική
βιομηχαννία

2

Κατασκε
ευή μεταλλικών
προϊόνττων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού

Δημιουργγική
βιομηχαννία

3

Κατασκε
ευή άλλων μεταλλλικών Δημιουργγική
προϊόνττων
βιομηχαννία

4

Κατασκε
ευή άλλων μεταλλλικών Δημιουργγική
προϊόνττων π.δ.κ.α.
βιομηχαννία

2

Δημιουργγική
βιομηχαννία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες
Ά
μεταποιητικές
δρασ
στηριότητες

32.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες
Ά
μεταποιητικές
δρασ
στηριότητες

32.1

32.12

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες
Ά
μεταποιητικές
δρασ
στηριότητες

32.1

32.13

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ

32. Άλλες
Ά
μεταποιητικές
δρασ
στηριότητες
32. Άλλες
Ά
μεταποιητικές
δρασ
στηριότητες

3

32.2
32.2

3
32.20

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

4

Κατασκε
ευή κοσμημάτωνν,
πολύτιμ
μων αντικειμένωνν και
συναφώ
ών ειδών
Κατασκε
ευή κοσμημάτωνν και
συναφώ
ών ειδών
Κατασκε
ευή κοσμημάτωνν
απομίμη
ησης και συναφώ
ών
ειδών
Κατασκε
ευή μουσικών
οργάνων
Κατασκε
ευή μουσικών
οργάνων

Δημιουργγική
βιομηχαννία
Δημιουργγική
βιομηχαννία
Δημιουργγική
βιομηχαννία
Δημιουργγική
βιομηχαννία
Δημιουργγική
βιομηχαννία

55. Καταλύματα
Κ

55

2

55. Καταλύματα
Κ

55.1

3

Ξενοδοχχεία και παρόμοιια
καταλύμ
ματα

Τουρισμό
ός

55. Καταλύματα
Κ

55.1

4

Ξενοδοχχεία και παρόμοιια
καταλύμ
ματα

Τουρισμό
ός

55. Καταλύματα
Κ

55.2

3

Καταλύμ
ματα διακοπών κκαι
άλλα κα
αταλύματα σύντοομης
διαμονή
ής

Τουρισμό
ός

55. Καταλύματα
Κ

55.2

4

Καταλύμ
ματα διακοπών κκαι
άλλα κα
αταλύματα σύντοομης
διαμονή
ής

Τουρισμό
ός

55. Καταλύματα
Κ

55.3

55. Καταλύματα
Κ

55.3

59. Παραγωγή
Π

59

55.10

55.20

3

55.30

4
2

Τουρισμό
ός

Χώροι κατασκήνωσης,
κ
εγκατασ
στάσεις για οχήμαατα
αναψυχχής και
ρυμουλκούμενα οχήματτα
Χώροι κατασκήνωσης,
κ
εγκατασ
στάσεις για οχήμαατα
αναψυχχής και
ρυμουλκούμενα οχήματτα

Τουρισμό
ός

Τουρισμό
ός
Πολιτισμ
μός

-96-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ενίίσχυση των ΜΜΕ
Μ
για επεννδύσεις τεχνολλογικού εκσυ
υγχρονισμού και εξοικονόμμησης ενέργεειας»

Τομ
μέας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ

2ψήφιος NACE
E

κινημ
ματογραφικών τα
αινιών,
βίντεεο και τηλεοπτικώ
ών
προγγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδό
όσεις
59. Παραγωγή
Π
κινημ
ματογραφικών τα
αινιών,
βίντεεο και τηλεοπτικώ
ών
59.1
προγγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδό
όσεις
59. Παραγωγή
Π
κινημ
ματογραφικών τα
αινιών,
βίντεεο και τηλεοπτικώ
ών
59.1
προγγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδό
όσεις
59. Παραγωγή
Π
κινημ
ματογραφικών τα
αινιών,
βίντεεο και τηλεοπτικώ
ών
59.1
προγγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδό
όσεις

Παραγω
ωγή κινηματογρααφικών
ταινιών, βίντεο και
Πολιτισμ
μός
τηλεοπττικών προγραμμάάτων

4

Δραστηριότητες παραγω
ωγής
κινηματτογραφικών ταινιιών,
βίντεο και
κ τηλεοπτικών
προγραμμάτων

4

Δραστηριότητες συνοδε υτικές
της παραγωγής
κινηματτογραφικών ταινιιών,
Πολιτισμ
μός
βίντεο και
κ τηλεοπτικών
προγραμμάτων

77. Δραστηριότητες
Δ
77
ενοικκίασης και εκμίσθ
θωσης

2

Τουρισμό
ός

77. Δραστηριότητες
Δ
77.2
ενοικκίασης και εκμίσθ
θωσης

3

77. Δραστηριότητες
Δ
77.2
ενοικκίασης και εκμίσθ
θωσης

59.12

77.21

4

3

77. Δραστηριότητες
Δ
77.3
ενοικκίασης και εκμίσθ
θωσης

77.34

4

77. Δραστηριότητες
Δ
77.3
ενοικκίασης και εκμίσθ
θωσης

77.35

4

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ
ΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση
Ε

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ

59.11

77. Δραστηριότητες
Δ
77.3
ενοικκίασης και εκμίσθ
θωσης

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ
ΔΕΥΣΗ
ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ
ΔΕΥΣΗ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

3

79. Δραστηριότητες
Δ
ταξιδ
διωτικών πρακτορείων,
γραφ
φείων οργανωμέννων
ταξιδ
διών και υπηρεσιιών
κρατήσεων και συναφ
φείς
δρασ
στηριότητες
79. Δραστηριότητες
Δ
ταξιδ
διωτικών πρακτορείων,
γραφ
φείων οργανωμέννων
ταξιδ
διών και υπηρεσιιών
κρατήσεων και συναφ
φείς
δρασ
στηριότητες
79. Δραστηριότητες
Δ
ταξιδ
διωτικών πρακτορείων,
γραφ
φείων οργανωμέννων
ταξιδ
διών και υπηρεσιιών
κρατήσεων και συναφ
φείς
δρασ
στηριότητες
85. Εκπαίδευση
Ε
85. Εκπαίδευση
Ε

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

Ενοικίασ
ση και εκμίσθωσση
ειδών προσωπικής ή οικκιακής
χρήσης
Ενοικίασ
ση και εκμίσθωσση
ειδών αναψυχής
α
και
αθλητικ
κών ειδών
Ενοικίασ
ση και εκμίσθωσση
άλλων μηχανημάτων,
μ
ειδδών
εξοπλισμού και υλικών
αγαθών
ν
Ενοικίασ
ση και εκμίσθωσση
εξοπλισμού πλωτών
μεταφορών
Ενοικίασ
ση και εκμίσθωσση
εξοπλισμού αεροπορικώ
ών
μεταφορών

Πολιτισμ
μός

Τουρισμό
ός

Τουρισμό
ός

Τουρισμό
ός

Τουρισμό
ός

Τουρισμό
ός

79

2

79.9

3

Άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών κρατήσεων κκαι
συναφείς δραστηριότητεες

Τουρισμό
ός

4

Άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών κρατήσεων κκαι
συναφείς δραστηριότητεες

Τουρισμό
ός

79.9

79.90

85
85.5
85.5

2
3
85.51

4

Τουρισμό
ός

Άλλη εκπαίδευση
Αθλητικ
κή και ψυχαγωγικκή
εκπαίδε
ευση

Τουρισμό
ός
Τουρισμό
ός
Τουρισμό
ός
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Τομ
μέας
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,

2ψήφιος NACE
E
90. Δημιουργικές
Δ
δρασ
στηριότητες, τέχννες και
διασκέδαση
90. Δημιουργικές
Δ
δρασ
στηριότητες, τέχννες και
διασκέδαση
90. Δημιουργικές
Δ
δρασ
στηριότητες, τέχννες και
διασκέδαση
91. Δραστηριότητες
Δ
βιβλιιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσ
σείων και λοιπές
πολιττιστικές
δρασ
στηριότητες
91. Δραστηριότητες
Δ
βιβλιιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσ
σείων και λοιπές
πολιττιστικές
δρασ
στηριότητες
91. Δραστηριότητες
Δ
βιβλιιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσ
σείων και λοιπές
πολιττιστικές
δρασ
στηριότητες
91. Δραστηριότητες
Δ
βιβλιιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσ
σείων και λοιπές
πολιττιστικές
δρασ
στηριότητες
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

90

2

Πολιτισμ
μός

90.0

3

Δημιουρ
ργικές δραστηριόότητες,
Πολιτισμ
μός
τέχνες και
κ διασκέδαση

4

Καλλιτεχνική δημιουργίαα

3

Δραστηριότητες βιβλιοθθηκών,
αρχειοφ
φυλακείων, μουσσείων
Πολιτισμ
μός
και λοιπ
πές πολιτιστικές
δραστηρ
ριότητες

90.0

90.03

91.0

Πολιτισμ
μός

91.0

91.02

4

Δραστηριότητες μουσείω
ων

Πολιτισμ
μός

91.0

91.03

4

Λειτουρ
ργία ιστορικών χώ
ώρων
και κτιρίων και παρόμοιω
ιων
πόλων έλξης
έ
επισκεπτώνν

Πολιτισμ
μός

91.0

91.04

4

Δραστηριότητες βοτανικκών
και ζωολ
λογικών κήπων κκαι
φυσικών βιοτόπων

Τουρισμό
ός

93

2

Τουρισμό
ός

93.1

3

Αθλητικ
κές δραστηριότηττες

Τουρισμό
ός

93.1

93.11

4

Εκμετάλ
λλευση αθλητικώ
ών
εγκατασ
στάσεων

Τουρισμό
ός

93.1

93.13

4

Εγκατασ
στάσεις γυμναστιικής

Τουρισμό
ός

93.1

93.19

4

Άλλες αθλητικές
δραστηρ
ριότητες

Τουρισμό
ός

3

Δραστηριότητες διασκέδδασης
Τουρισμό
ός
και ψυχχαγωγίας

4

Δραστηριότητες πάρκωνν

93.2

93.2

93.21

Τουρισμό
ός
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Τομ
μέας
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Η ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Α

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

2ψήφιος NACE
E
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
93. Αθλητικές
Α
δρασ
στηριότητες και
δρασ
στηριότητες
διασκέδασης και
ψυχα
αγωγίας
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
26. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών,
ηλεκττρονικών και οπττικών
προϊό
όντων
27. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρολογικού
εξοπλλισμού
27. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρολογικού
εξοπλλισμού
27. Κατασκευή
Κ
ηλεκττρολογικού
εξοπλλισμού
58. Εκδοτικές
Ε
δρασ
στηριότητες
58. Εκδοτικές
Ε
δρασ
στηριότητες
58. Εκδοτικές
Ε
δρασ
στηριότητες

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ
αναψυχχής και άλλων
θεματικ
κών πάρκων

93.2

93.29

4

Άλλες δραστηριότητες
Τουρισμό
ός
διασκέδ
δασης και ψυχαγω
ωγίας

26

2

ΤΠΕ

26.1

3

Κατασκε
ευή ηλεκτρονικώ
ών
εξαρτημ
μάτων και πλακεττών

ΤΠΕ

26.1

26.11

4

Κατασκε
ευή ηλεκτρονικώ
ών
εξαρτημ
μάτων

ΤΠΕ

26.1

26.12

4

Κατασκε
ευή έμφορτων
ηλεκτρο
ονικών πλακετώνν

ΤΠΕ

3

Κατασκε
ευή ηλεκτρονικώ
ών
υπολογιστών και
περιφερ
ρειακού εξοπλισμμού

ΤΠΕ

4

Κατασκε
ευή ηλεκτρονικώ
ών
υπολογιστών και
περιφερ
ρειακού εξοπλισμμού

ΤΠΕ

3

Κατασκε
ευή εξοπλισμού
επικοινω
ωνίας

ΤΠΕ

4

Κατασκε
ευή εξοπλισμού
επικοινω
ωνίας

ΤΠΕ

26.2

26.2

26.20

26.3

26.3

26.30

27

2

ΤΠΕ

27.3

3

Κατασκε
ευή καλωδιώσεω
ων και
ΤΠΕ
εξαρτημ
μάτων καλωδίωσσης

4

Κατασκε
ευή καλωδίων οππτικών
ΤΠΕ
ινών

58

2

ΤΠΕ

58.2

3

Έκδοση λογισμικού

ΤΠΕ

4

Έκδοση παιχνιδιών για
ηλεκτρο
ονικούς υπολογισστές

ΤΠΕ

27.3

58.2

27.31

58.21
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Τομ
μέας
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

2ψήφιος NACE
E

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

58. Εκδοτικές
Ε
δρασ
στηριότητες

58.2

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61

2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.1

3

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.1

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.2

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.3

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.3

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.9

61. Τηλεπικοινωνίες
Τ

61.9

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ

62. Δραστηριότητες
Δ
προγγραμματισμού
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών, παροχή
ής
συμβ
βουλών και συναφείς
δρασ
στηριότητες
62. Δραστηριότητες
Δ
προγγραμματισμού
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών, παροχή
ής
συμβ
βουλών και συναφείς
δρασ
στηριότητες
62. Δραστηριότητες
Δ
προγγραμματισμού
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών, παροχή
ής
συμβ
βουλών και συναφείς
δρασ
στηριότητες
62. Δραστηριότητες
Δ
προγγραμματισμού
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών, παροχή
ής
συμβ
βουλών και συναφείς
δρασ
στηριότητες
62. Δραστηριότητες
Δ
προγγραμματισμού
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών, παροχή
ής
συμβ
βουλών και συναφείς
δρασ
στηριότητες
62. Δραστηριότητες
Δ
προγγραμματισμού
ηλεκττρονικών
υπολλογιστών, παροχή
ής
συμβ
βουλών και συναφείς
δρασ
στηριότητες
63. Δραστηριότητες
Δ
υπηρ
ρεσιών πληροφορ
ρίας
63. Δραστηριότητες
Δ

58.29

61.10

4

4
3

61.20

4
3

61.30

4
3

61.90

62

62.0

4

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ
Έκδοση άλλου λογισμικοού

ΤΠΕ
ΤΠΕ

Ενσύρματες
τηλεπικοινωνιακές
δραστηρ
ριότητες
Ενσύρματες
τηλεπικοινωνιακές
δραστηρ
ριότητες
Ασύρμα
ατες τηλεπικοινωννιακές
δραστηρ
ριότητες
Ασύρμα
ατες τηλεπικοινωννιακές
δραστηρ
ριότητες
Δορυφο
ορικές
τηλεπικοινωνιακές
δραστηρ
ριότητες
Δορυφο
ορικές
τηλεπικοινωνιακές
δραστηρ
ριότητες
Άλλες τη
ηλεπικοινωνιακέές
δραστηρ
ριότητες
Άλλες τη
ηλεπικοινωνιακέές
δραστηρ
ριότητες

ΤΠΕ

ΤΠΕ
ΤΠΕ
ΤΠΕ
ΤΠΕ

ΤΠΕ
ΤΠΕ
ΤΠΕ

2

Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρο
ονικών υπολογισττών,
παροχής συμβουλών κααι
συναφείς δραστηριότητεες

ΤΠΕ

3

Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρο
ονικών υπολογισττών,
παροχής συμβουλών κααι
συναφείς δραστηριότητεες

ΤΠΕ

62.0

62.01

4

Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρο
ονικών συστημάττων

ΤΠΕ

62.0

62.02

4

Δραστηριότητες παροχήής
συμβουλών σχετικά με ττους
ηλεκτρο
ονικούς υπολογισστές

ΤΠΕ

62.0

62.03

4

Υπηρεσίίες διαχείρισης
ηλεκτρο
ονικών συστημάττων

ΤΠΕ

4

Άλλες δραστηριότητες τηης
τεχνολο
ογίας της πληροφ
φορίας
και δραστηριότητες
ΤΠΕ
υπηρεσιών ηλεκτρονικώ
ών
υπολογιστών

63

2

ΤΠΕ

63.1

3

62.0

62.09

Επεξεργ
γασία δεδομένωνν,

ΤΠΕ
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Τομ
μέας

2ψήφιος NACE
E

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

υπηρ
ρεσιών πληροφορ
ρίας

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ

63. Δραστηριότητες
Δ
υπηρ
ρεσιών πληροφορ
ρίας

63.1

63.11

4

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΝΙΑ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ

63. Δραστηριότητες
Δ
υπηρ
ρεσιών πληροφορ
ρίας

63.1

63.12

4

Δικτυακ
κές πύλες (web poortals) ΤΠΕ

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72

2

ΤΠΕ

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72.1

3

Έρευνα και πειραματική
ανάπτυξξη στις φυσικές
επιστήμ
μες και τη μηχανιική

ΤΠΕ

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72.1

4

Έρευνα και πειραματική
ανάπτυξξη σε άλλες φυσιικές
επιστήμ
μες και τη μηχανιική

ΤΠΕ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή
Π
χημικώ
ών
ουσιών και προϊόντων

20

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
20.4
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή
Π
χημικώ
ών
ουσιών και προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ

21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων
20. Παραγωγή
Π
χημικώ
ών
ουσιών και προϊόντων
21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων
21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων
21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων
21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων
21. Παραγωγή
Π
βασικώ
ών
φαρμ
μακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
φ
σκευασμάτων

20.4

72.19

2

3

20.42

20.5

20.5

καταχώρηση και συναφεείς
δραστηρ
ριότητες∙ δικτυακκές
πύλες
Επεξεργ
γασία δεδομένωνν,
καταχώρηση και συναφεείς
δραστηρ
ριότητες

20.53

4

ΤΠΕ

Υγεία ‐ Ευ
υεξία
Παραγω
ωγή σαπουνιών κκαι
απορρυπαντικών, προϊόόντων
καθαρισ
σμού και στίλβωσσης,
αρωμάττων και
παρασκευασμάτων
καλλωπισμού
Παραγω
ωγή αρωμάτων κααι
παρασκευασμάτων
καλλωπισμού

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

3

Παραγω
ωγή άλλων χημικώ
ών
προϊόνττων

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

4

Παραγω
ωγή αιθέριων ελααίων

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

21

2

21.1

3

Παραγω
ωγή βασικών
φαρμακ
κευτικών προϊόνττων

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

4

Παραγω
ωγή βασικών
φαρμακ
κευτικών προϊόνττων

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

3

Παραγω
ωγή φαρμακευτικκών
σκευασμάτων

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

4

Παραγω
ωγή φαρμακευτικκών
σκευασμάτων

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

21.1

21.10

21.2

21.2

21.20

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72

2

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72.1

3

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

Υγεία ‐ Ευ
υεξία
Έρευνα και πειραματική
ανάπτυξξη στις φυσικές

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

-101-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ενίίσχυση των ΜΜΕ
Μ
για επεννδύσεις τεχνολλογικού εκσυ
υγχρονισμού και εξοικονόμμησης ενέργεειας»

Τομ
μέας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ

2ψήφιος NACE
E

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ
επιστήμ
μες και τη μηχανιική

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72.1

72.11

4

Έρευνα και πειραματική
ανάπτυξξη στη βιοτεχνολλογία

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

72. Επιστημονική
Ε
έρευνα
και ανάπτυξη
α

72.1

72.19

4

Έρευνα και πειραματική
ανάπτυξξη σε άλλες φυσιικές
επιστήμ
μες και τη μηχανιική

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

86. Δραστηριότητες
Δ
ανθρ
ρώπινης υγείας

86

2

86. Δραστηριότητες
Δ
ανθρ
ρώπινης υγείας

86.9

3

Άλλες δραστηριότητες
ανθρώπ
πινης υγείας

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

86. Δραστηριότητες
Δ
ανθρ
ρώπινης υγείας

86.9

4

Άλλες δραστηριότητες
ανθρώπ
πινης υγείας

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87

2

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.1

3

Δραστηριότητες
νοσοκομ
μειακής φροντίδαας με Υγεία ‐ Ευ
υεξία
παροχή καταλύματος

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.1

4

Δραστηριότητες
νοσοκομ
μειακής φροντίδαας με Υγεία ‐ Ευ
υεξία
παροχή καταλύματος

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.2

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.2

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.3

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.3

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

87.9

86.90

87.10

3

87.20

87.30

4

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

Δραστηριότητες φροντίδδας με
παροχή καταλύματος γιαα
άτομα με
μ νοητική υστέρρηση, Υγεία ‐ Ευ
υεξία
ψυχικέςς διαταραχές και χρήση
ουσιών
Δραστηριότητες φροντίδδας με
παροχή καταλύματος γιαα
άτομα με
μ νοητική υστέρρηση, Υγεία ‐ Ευ
υεξία
ψυχικέςς διαταραχές και χρήση
ουσιών

3

Δραστηριότητες φροντίδδας με
παροχή καταλύματος γιαα
Υγεία ‐ Ευ
υεξία
ηλικιωμ
μένους και άτομαα με
αναπηρία

4

Δραστηριότητες φροντίδδας με
παροχή καταλύματος γιαα
Υγεία ‐ Ευ
υεξία
ηλικιωμ
μένους και άτομαα με
αναπηρία

3

Άλλες δραστηριότητες
φροντίδ
δας με παροχή
καταλύμ
ματος

Υγεία ‐ Ευ
υεξία
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Τομ
μέας
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

2ψήφιος NACE
E

87. Δραστηριότητες
Δ
βοήθ
θειας με παροχή
κατα
αλύματος

3ψήφιοος 4ψήφιος
Επίπεδο
NACE
NACE

87.9

87.90

88. Δραστηριότητες
Δ
κοινω
ωνικής μέριμνας χωρίς 88
παρο
οχή καταλύματοςς

3

88.10

88. Δραστηριότητες
Δ
κοινω
ωνικής μέριμνας χωρίς 88.9
παρο
οχή καταλύματοςς

88. Δραστηριότητες
Δ
κοινω
ωνικής μέριμνας χωρίς 88.9
παρο
οχή καταλύματοςς

Άλλες δραστηριότητες
φροντίδ
δας με παροχή
καταλύμ
ματος

2

88. Δραστηριότητες
Δ
κοινω
ωνικής μέριμνας χωρίς 88.1
παρο
οχή καταλύματοςς

88. Δραστηριότητες
Δ
κοινω
ωνικής μέριμνας χωρίς 88.1
παρο
οχή καταλύματοςς

4

Περιγρ
ραφή Δραστηριότ
ότητας
Το
ομείς
ΑΝΑΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΟΙ ΟΙ
Προτερα
αιότητας RIS
ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔΔ

88.91

4

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

Δραστηριότητες κοινωνιικής
μέριμνα
ας χωρίς παροχή
καταλύμ
ματος για
ηλικιωμ
μένους και άτομαα με
αναπηρία
Δραστηριότητες κοινωνιικής
μέριμνα
ας χωρίς παροχή
καταλύμ
ματος για
ηλικιωμ
μένους και άτομαα με
αναπηρία

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

Υγεία ‐ Ευ
υεξία

3

Άλλες δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας χω
ωρίς
Υγεία ‐ Ευ
υεξία
παροχή καταλύματος π.δδ.κ.α.

4

Δραστηριότητες
βρεφονηπιακών και παιδδικών Υγεία ‐ Ευ
υεξία
σταθμώ
ών
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ IX : ΦΑΚΕΛΟΣ
Φ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
Δ
ΗΤΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΈΈντυπο υποβ
βολής (Ι1 κα
αι Ι2) με υποογραφή από
ό το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και
1. σ
σφραγίδα αυ
υτής. Το ένττυπο υποβολλής Ι1 θα πρέπει να ορ
ριστικοποιηθθεί στην ηλεεκτρονική
υ
υποβολή του
υ ΠΣΚΕ. (ΥΠΟ
ΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)
2.

Φ
Φωτοαντίγρα
αφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότηττας για τονν νόμιμο
εεκπρόσωπο της
τ επιχείρησης. (ΥΠΟΒΑ
ΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ
Σ ΠΣΚΕ)


3.



Πρόσ
σφατη εκτύπ
πωση των Σττοιχείων Μη
ητρώου (ενερ
ργοί ΚΑΔ) τηης επιχείρησ
σης (στην
έδρα
α και στα υποκαταστήμ
υ
ματα) από το taxisnet (εκτύπωση μεταγενέσττερη της
1/10/2018).
Εναλλλακτικά βεβ
βαίωση έναρρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μετα
αβολές εργασ
σιών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
Δ
από τις οποίες προκύπτειι ότι η επ ιχείρηση λεειτουργεί
Υποκκατάστημα στην
σ
Περιφέέρεια για τη
ην οποία υπ
ποβάλλει, σεε περίπτωση
η που το
έργο εκτελείται όχι
ό στην έδρα
α της επιχείρ
ρησης αλλά στο υποκατά
άστημά της.
ΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚ
Α
ΚΑ ΣTO ΠΣΚΕ )
(ΥΠΟ

Δ
Δικαιολογητιικά νόμιμης υπόστασης:
 Για Α.Ε. : Κωδικοποιημένο κατασττατικό εφόσον είναι διαθ
θέσιμο ή Πρ άξη σύστασης και
τυχόν τρο
οποποιήσεις αυτής, συγκκρότηση Δ.Σ.. και ορισμόςς νομίμου εκκπροσώπου σε ισχύ,
νομίμως δημοσιευμέ
δ
να.
Απόφαση
η Γενικής Συννέλευσης ή Μ
Μετοχολόγιο
ο από την οπ
ποία προκύπττει η ισχύουσα
μετοχική σύνθεση
 Για Ε.Π.Ε..: Κωδικοποιιημένο κατασστατικό εφόσον είναι δια
αθέσιμο ή Π
Πράξη σύστασης και
τυχόν τρο
οποποιήσεις αυτής, πρακκτικό εκπροσ
σώπησης σε ισχύ, νομίμω
ως δημοσιευ
υμένα.
4.

 Για Ο.Ε./ Ε.Ε./ Ι.Κ.Ε.: Καταστατικό
Κ
σύστασης σε
σ ισχύ, επικυρωμένο αππό την αρμόδ
δια
υπηρεσία
α (Πρωτοδικεείο ή ΓΕΜΗ),, στο οποίο θα
θ αποτυπώνεται η διαχχείριση –
εκπροσώπηση.
 Για Συνετταιριστικές επ
πιχειρήσεις: τα απαιτούμενα νομιμο
οποιητικά έγγγραφα σύσττασης
που προβ
βλέπονται μεε βάση το εκκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Για Ατομιικές Επιχειρή
ήσεις: Βεβαίω
ωση έναρξηςς επιτηδεύμα
ατος καθώς και όλες τις τυχόν
μεταβολέές εργασιών (εκτύπωση α
από το www
w.gsis.gr εκτύ
ύπωση μεταγγενέστερη τη
ης
1/10/201
18).
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)

5.

Ά
Άδεια λειτου
υργίας σε ισ
σχύ ή αίτησση για αναννέωση άδεια
ας λειτουργίίας ή βεβαίίωση της
α
αρμόδιας υπ
πηρεσίας περ
ρί συνδρομήής νόμιμων προϋποθέσε
π
ων λειτουργγίας ή γνωσττοποίηση
έέναρξης λειτο
ουργίας ή έγγγραφο απαλλλαγής άδειας λειτουργίίας.
ΣΣε περίπτωση που, σύμφ
φωνα με τηνν ισχύουσα νομοθεσία,
ν
δεν
δ απαιτείτα
αι άδεια λειιτουργίας
ΥΥπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου ε κπροσώπου ότι δεν απ
παιτείται άδδεια λειτουργίας με
α
αναφορά στιις σχετικές διατάξεις.
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)
Ο
Οικονομικά στοιχεία
σ
ανά
άλογα με τηνν κατηγορία της
τ επιχείρησης:

6.

 Για Ατομιικές Επιχειρή
ήσεις: Αντίγρραφο Ε3 με αριθμό
α
Δήλω
ωσης (ηλεκτρρονική υποβ
βολή), για
τις κλεισμ
μένες διαχειριστικές χρή σεις των δύο
ο τελευταίων ετών.
 Για Ο.Ε./ Ε.Ε.: Αντίγρ
ραφα Ε3 καιι Ν με αριθμ
μό Δήλωσηςς (ηλεκτρονικκή υποβολή), για τις
κλεισμένεες διαχειρισττικές χρήσειις των δύο τεελευταίων εττών.
 Για Α.Ε./ Ε.Π.Ε./ Ι.Κ.Ε
Ε./ Συνεταιριιστικές επιχεειρήσεις: Αντίγραφα Ε3 με αριθμό Δήλωσης
(ηλεκτροννική υποβολλή), Ν με ηλεεκτρονική υπ
ποβολή ή παραλαβή απόό την αρμόδιια Δ.Ο.Υ.,
Ισολογισμ
μοί (δημοσιευμένοι στοο ΓΕΜΗ) για
α τις κλεισμέένες διαχειρριστικές χρήσεις των
δύο τελευταίων ετώνν. Για την τεελευταία δια
αχειριστική χρήση στην περίπτωση που δεν
έχει δημ
μοσιευτεί ο ισολογισ μός προσκκομίζεται Ισ
σοζύγιο Τριιτοβάθμιου Γενικού
Καθολικο
ού. Επισημα
αίνεται ότι δεν θα γίίνονται δεκττές δημοσιεεύσεις ισολλογισμών
μεταγενέέστερες της ημερομηνία
ας υποβολήςς του φυσικο
ού φακέλου . Η δε έλλειψη τους
αποτελεί λόγο απόρρ
ριψης.
((ΤΑ ΦΟΡΟΛΟ
ΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠ
ΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛ
ΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Η ΜΟΡΦΗ ΣΤΤΟ ΠΣΚΕ
ΤΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠ
ΠΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Η)

Κ
Καταστάσεις Επιθεώρησ
σης Εργασία
ας (πίνακαςς προσωπικού), Ε4 κα ι ΑΠΔ (απο
οδεικτικό
κκατάθεσης και
κ ανάλυση
η) για τις τρρεις τελευτα
αίες χρήσειςς. Για αυτέςς που έχουνν κλείσει
αχειριστικές χρήσεις η υπ
ποχρέωση υποβολής προσαρμόζετα
αι ανάλογα
7. λλιγότερες δια
(ΟΙ ΑΠΔ ΘΕΩ
ΩΡΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠ
ΠΙΜΟ ΟΤΙ Μ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
Α ΥΠΟΒΛΗΘ
ΘΟΥΝ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ Ή ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
Ψ
Μ
ΜΟΡΦΗ.
ΣΣτις περιπτώ
ώσεις συνδεεδεμένων ή//και συνεργγαζόμενων επιχειρήσεων
ε
ν, σύμφωνα
α με τον
ο
ορισμό των ΜΜΕ
Μ
του Πα
αραρτήματοςς Ι του Κανοννισμού (ΕΕ) 651/2014 τηης Επιτροπήςς της 17ης
Ιουνίου 2014
4, θα προσκκομίζονται τα
α φορολογικκά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, ισολογισμο
οί) και τα
κκατά περίπτω
ωση απαιτού
ύμενα δικαιιολογητικά σχετικά
σ
με τη
ην εταιρική / μετοχική σύνθεση,
σ
ννόμιμη εκπρ
ροσώπηση κα
αι διαχείρισση και το σύ
ύνολο των εργαζομένων
ε
ν για το σύννολο των
εεπιχειρήσεων που είνα
αι συνεργαζζόμενες ή/και συνδεδεμένες με ττην επιχείρη
ηση που
8.
υ
υπέβαλε το επιχειρηματι
ε
ικό σχέδιο – πρόταση για
α χρηματοδό
ότηση στην ππαρούσα προκήρυξη,
μ
μαζί με την σχετική
σ
Υπεύθυνη Δήλω
ωση που προ
οβλέπεται στο Παράρτηημα V της πα
αρούσας.
ΣΣημειώνεται ότι για τιςς περιπτώσεεις συνδεδεεμένων/συνεεργαζόμενωνν επιχειρήσεεων που
δ
δραστηριοπο
οιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλλονται τα ανττίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα
δ
δικαιολογητιικά/έγγραφα
α που ισχύου
υν στην αντίσ
στοιχη χώρα
α
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
Δ
Δήλωση Στοιχείων Επιχεείρησης σχεετικά με τηνν ιδιότητά της ως Μικρρομεσαία Επ
πιχείρηση
(ΜΜΕ) – σύμ
μφωνα με υπ
πόδειγμα τη ς Επιτροπήςς, που περιλα
αμβάνεται σστο Παράρτη
ημα V της
9.
Α
Αναλυτικής Πρόσκλησης
Π
.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ )
διοκτησιακό
ό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάσταση
ε
ης του επενδυτικού
Ιδ
σ
σχεδίου ανάλλογα με τη φύση
φ
του επεενδυτικού σχχεδίου:
10.

 Τίτλος ιδιιοκτησίας ακκινήτου ή/κα
αι εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγι
Κ
ιο.
 Μισθωτή
ήριο συμβόλα
αιο ή παραχχωρητήριο χρ
ρήσης ακινήττου υποβεβλλημένο στο δικτυακό
δ
τόπο www
w.gsis.gr, στοιχείου σύμφ
φωνα με τα όσα αναφέρ
ρονται στο σσημείο 6.1.1 της
τ
παρούσα
ας πρόσκλησης.
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
((ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)

ΤΤεχνική μελέτη υπογεγραμμένη απ
πό αρμόδιο
ο μηχανικό για την κα
ατασκευή, βελτίωση,
β
δ
διαμόρφωση
η κτιριακώ
ών εγκατασστάσεων, εφόσον αιτούνται δδαπάνες κτιριακών
κ
11. εεγκαταστάσεεων.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
Η
Ηλεκτρομηχα
ανολογική μεελέτη (Προκκαταρκτική μελέτη
μ
ή Προ
ομελέτη) τηςς εγκατάστασης στην
ο
οποία εγκαθ
θίσταται η υπό
υ
ένταξη εγκατάστασ
ση από ΑΠΕ
Ε ή από Βεββαίωση ή/και λοιπά
12.
κκατάλληλα στοιχεία
σ
τεκμηρίωσης από αρμόδ
διο προς το
ούτο πρόσω
ωπο/φορέα, εφόσον
α
αιτούνται δα
απάνες ΑΠΕ. (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ
ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
ΈΈγκυρο και σε ισχύ Πισ
στοποιητικό//ά Ενεργειακής Απόδοσ
σης ανά κτίρριο ή θερμική ζώνη,
ς, με βάσ
κκατόπιν Ενεεργειακής Επιθεώρηση
Ε
ση τον ισχύοντα εγκεεκριμένο Κα
ανονισμό
ΕΕνεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΕΝΑΚ) ή Ενεεργειακή επ
πιθεώρηση σσύμφωνα με τον Ν.
13.
44122/2013 (ό
όταν δεν προβλέπεται έέκδοση ΠΕΑ)), εφόσον αιιτούνται δαππάνες εξοικο
ονόμησης
εενέργειας.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
Α
Ανάλυσης κό
όστους ‐ οφέλους στην οποία να τεκμηριώνετα
αι η επιλογήή των παρεμ
μβάσεων
ε
εφόσον
αιτο
ύνται
δαπάν
νες
ΑΠΕ.
14.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
Α
Αναλυτικές τεχνικές πρ
ροδιαγραφέςς για απόκττηση μηχανημάτων – εξοπλισμού εφόσον
αιτούνται δα
απάνες μηχαννημάτων ‐ εξξοπλισμού.
15. α
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
Π
Προσφορές – προτιμολό
όγια, τρείς (33) τον αριθμ
μό ή όπως ορ
ρίζεται στηνν παράγραφο
ο 6.1.1.1,
α
από ανεξάρττητους προμ
μηθευτές, γιια απόκτηση
η κάθε στοιιχείου καινοούργιου εξοπλισμού,
16.
ά
άυλα στοιχείία ενεργητικο
ού με prospeectus των υλλικών και μηχανημάτων.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
17.

Π
Περιγραφή νέων
ν
θέσεωνν εργασίας.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
ΣΣυστήματα διαχείρισης
δ
της
τ ποιότητα
ας:

18.

 Πιστοποιητικό χρήσης συστήματοος διαχείρισης της ποιόττητας από ανναγνωρισμέννο
φορέα.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)

ΈΈγγραφα τεκκμηρίωσης επενδύσεωνν για τις δύ
ύο τελευταίες διαχειρισστικές χρήσεις. (π.χ.
Μ
Μητρώο Πα
αγίων, αποφ
φάσεις ολοκκλήρωσης της
τ
επένδυσ
σης και ένναρξης παρα
αγωγικής
19. λλειτουργίας κ.λ.π.)
κ
.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ
ΦΗ)
ΤΤα δικαιολο
ογητικά που
υ αναφέροννται στο ση
ημείο Β. του Παραρτήμματος VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο
Π
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ
ΤΙΚΩΝ
(ανάλ
λογα
με
τον
τ
τύπο
της
επιχ
χείρησης).
20.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)
Φορολογική ενημερότηττα σε ισχύ κατά το χρόνο
χ
υποβο
ολής της αί
αίτησης υπα
αγωγής ή
21. Φ
β
βεβαίωση οφ
φειλών της επιχείρησης
ε
από την οπ
ποία να προκύπτει ότι δδεν είναι υπό
όχρεη σε
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
α
ανάκτηση παράνομης
π
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν πρ
ροηγούμενηης αποφάσεεως της
ΕΕπιτροπής.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)

22.

Α
Ασφαλιστική ενημερότηττα σε ισχύ κα
ατά το χρόνο
ο υποβολής της
τ αίτησης υπαγωγής
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)

Π
Πιστοποιητικκό μη πτώχευ
υσης και μη υποβολής αίτησης
α
για πτώχευση
π
τεελευταίου μη
ηνός πριν
ττην υποβολή
ή της αίτηση
ης και πιστοοποιητικό μη
η θέσης σε αναγκαστικκή διαχείριση και μη
υ
υποβολής
αί
ίτησης
για
θέ
έση
σε
αναγ
γκαστική
δια
αχείριση
τελεευταίου μηνόός πριν την υποβολή
23.
ττης αίτησης ή βεβαίωση ΓΕΜΗ.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)
ΥΥπεύθυνες δηλώσεις
δ
του Ν. 1599/886 από το νόμιμο εκπρόσ
σωπο της ετα
ταιρείας με το
τ γνήσιο
φής σύμφωνα
α με τα Υποδδείγματα του
υ Παραρτήμα
ατος Χ.
24. ττης υπογραφ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)
Π
Πρακτικό αρ
ρμόδιου οργάνου δικαιοούχου για τη
ην υποβολή αίτησης σττο πρόγραμμ
μα, όπου
αυτό προβλέέπεται από τη σχετική νοομοθεσία
25. α
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π
ΠΣΚΕ)
Εάν κάπ
ποιο από τα συνοδευτικά
σ
ά έγγραφα ((Α/Α 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1 16, 17, 188, 19, 25) δεν αφορά
το επενδ
δυτικό σχέδιο αυτό δεν απαιτείται ννα υποβληθ
θεί αλλά πρέ
έπει να γίνετται σαφής αναφορά
α
στην υποβαλλόμενη
η πρόταση.

-107-

ΑΔΑ: ΩΣ53465ΧΙ8-37Ν
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ενίίσχυση των ΜΜΕ
Μ
για επεννδύσεις τεχνολλογικού εκσυ
υγχρονισμού και εξοικονόμμησης ενέργεειας»

ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ X: ΥΠ
ΠΟΔΕΙΓΜΑΤ
ΤΑ ΥΠΕΥΘΥΥΝΩΝ ΔΗΛ
ΛΩΣΕΩΝ
Α΄ ΥΠΟΔ
ΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜ
ΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥ
ΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛ
ΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΥΘΥΝΗ ΔΗ
ΗΛΩΣΗ
(άρθ ρο 8 Ν.1599//1986)
βάλλονται με αυτή τη δήλω
ωση μπορεί να
α ελεγχθεί με βάση το αρχεείο άλλων
Η ακρίβεια των στοιχεείων που υποβ
υπηρεσιών
υ
(άρρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΔΙΕΥΘΥΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΥ

Ο – Η Όνο
ομα:

Επ
πώνυμο:

Όνομα κα
αι Επώνυμο Πατέρα:
Π
Όνομα κα
αι Επώνυμο
Μητέραςς:
Ημερομη
ηνία γέννησηςς(2):
Τόπος Γένννησης:
Αριθμός Δ
Δελτίου
Ταυτότηττας:
Τόπος Κα
ατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ::

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκ
κτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεο
ομοιοτύπου
(Fax):

(Εmail):
Με ατομιική μου ευθύννη και γνωρίζζοντας τις κυρ ώσεις , που προβλέποντα
αι από τις διαττάξεις της παρ
ρ. 6 του
άρθρου 222 του Ν. 1599
9/1986, δηλώ
ώνω ότι:
Όλα τα α
αναγραφόμεννα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική
φ
μορφή
ή του εντύπουυ υποβολής πρότασης
π
καθώς κκαι όλα τα υποβαλλόμενα
α δικαιολογηττικά που περ
ριλαμβάνοντα
αι στο φάκελοο της πρότασ
σης είναι
ακριβή κκαι αληθή.
Ο Δικαιο
ούχος έχει λάβ
βει σαφή γνώση του περιεχχομένου της Πρόσκλησης.
Π
Το συγκεεκριμένο επιχχειρηματικό σχέδιο
σ
ή μέροος αυτού καθώς και οι δαπ
πάνες που πεεριλαμβάνει δεν
δ έχουν
χρηματο
οδοτηθεί, εντα
αχθεί και δενν θα υποβληθθούν προς έγκκριση χρηματο
οδότησης σε άλλο πρόγρα
αμμα που
χρηματο
οδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόόρους.
Δεν πρα
αγματοποιήθη
ηκαν δαπάνεςς που αφορούύν στο έργο πριν
π
από το χρόνο
χ
έναρξηης επιλεξιμότητας των
δαπανώνν, όπως ορίζεεται στην Πρόσ
σκληση.
Η επιχείρρηση με ΑΦΜ
Μ …………… έχεει υποβάλλει μ
μόνο μία πρόταση στην πα
αρούσα Δράσηη.
Η επιχείρηση δεν βρίίσκεται υπό πτώχευση,
π
εκκκαθάριση ή αναγκαστική
α
διαχείριση,
δ
ούύτε εκκρεμεί σε βάρος
όσιας επιχορήήγησης.
της ανάκκτηση καταβλληθείσας δημό
Η ενιαία
α επιχείρηση δεν είναι προβληματική
π
ή σύμφωνα με
μ τα οριζόμ
μενα στο άρθθρο 2 σημείο
ο 18 του
Κανονισμού ΕΕ 651/2014.
α επιχείρηση δεν
δ εντάσσετα
αι σε ήδη οργγανωμένο ομο
οιόμορφο δίκττυο διανομήςς προϊόντων ή παροχής
Η ενιαία
υπηρεσιιών η οποία εκμεταλλεύεεται κατόπιν σχετικών συ
υμβάσεων άδ
δειες εκμετάλλλευσης δικα
αιωμάτων
(3)
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διανοητιικής ιδιοκτησ
σίας, που αφο
ορούν συνήθω
ως εμπορικά σήματα ή δια
ακριτικούς τίττλους και τεχννογνωσία
για την χχρήση και τη διανομή αγα
αθών ή υπηρεεσιών (π.χ. frranchising, shop in shop, δδίκτυο πρακτό
όρευσης),
και λειτο
ουργεί με μία από τις επιλέέξιμες από το πρόγραμμα νομικές
ν
μορφές.
Η επιχείίρηση δεν έχει λάβει ενίσ
σχυση διάσωσσης ή αναδιά
άρθρωσης, ή η επιχείρησηη έχει λάβει ενίσχυση
διάσωση
ης αλλά έχει αποπληρώσει
α
ι το δάνειο κα
αι έχει λύσει τη
τ σύμβαση εγγύησης
ε
ή η επιχείρηση έχει
έ λάβει
ενίσχυση
η αναδιάρθρω
ωσης η οποία έχει ολοκληρρωθεί.
Δεν εκκρρεμεί εις βάρος της ενιαίας επιχείρησσης διαδικασ
σία ανάκτησης παράνομηςς κρατικής εννίσχυσης,
κατόπιν απόφασης τη
ης Ε.Ε..
αποκτήσει τελλεσίδικη και δεσμευτική ιισχύ, για παραβάσεις
Δεν έχουν επιβληθείί πρόστιμα που έχουν α
ής νομοθεσίαςς και ειδικότεερα :
εργατική
‐Παράβα
αση «υψηλής» ή «πολύ υψ
ψηλής» σοβαρρότητας (3 πρό
όστιμα/ 3 έλεγχοι)
‐Αδήλωττη εργασία (2
2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
για τους λόγους του άρθρου
ά
39 πα
αρ. 1 του Ν. 44488/2017.
πτωση έγκριση
ης της χρηματτοδότησης τουυ ο Δικαιούχο
ος συμφωνεί στη
σ δημοσίευυση της επωνυ
υμίας της
Σε περίπ
επιχείρη
ησης, του τίτλλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας
δ
χρη
ηματοδότησηςς στον κατάλλογο των
δικαιούχχων που δημ
μοσιεύεται ηλλεκτρονικά ή με άλλο τρό
όπο, σύμφωννα με το άρθθρο 7 παράγγραφος 2
στοιχείο δ του Κανονιισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/20006.
ε
π
παρέχουν ρηττά τη συναίνε
εση και συγκαατάθεσή τους για την
Ο επιχειιρηματίας/οι εταίροι της επιχείρησης
νόμιμη επεξεργασία κατ΄άρθρο 6 του Κανοννισμού 2016/679 του Ευ
υρωπαϊκού ΚΚοινοβουλίου και του
016 για την π
προστασία τω
ων φυσικών προσώπων ένααντι της επεξξεργασίας
Συμβουλλίου της 27ηςς Απριλίου 20
των δεδομένων προσ
σωπικού χαρα
ακτήρα και γιια την ελεύθεερη κυκλοφορία των δεδοομένων αυτών και την
ηση της Οδηγίίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανοονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1‐
σ
88]
κατάργη
σε όλα ττα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χχρηματοδότησης, δηλαδή από της υποββολής της ως και, στην
περίπτω
ωση υπαγωγήςς του, οριστικκοποίηση τηςς συγχρηματο
οδοτούμενης επένδυσής τοου, σύμφωνα
α προς τα
ειδικότερα οριζόμενα
α στο άρθρο 15 της παρούσσας Πρόσκλησ
σης.
δήποτε σχετιικό έλεγχο για
γ την εξακρ
ρίβωση των δηλωθέντων από τις
Ο Δικαιούχος αποδέέχεται οποιοδ
οινοτικές αρχέές.
αρμόδιες εθνικές ή κο
ούχος αποδέχχεται τη διασταύρωση τωνν στοιχείων που
π δηλώνοντται στην πρότταση του επεενδυτικού
Ο Δικαιο
σχεδίου με τα στοιχχεία που παρ
ρέχονται απόό το πληροφο
οριακό σύστη
ημα TAXIS κααι τα συστήμ
ματα των
στικών οργανιισμών.
ασφαλισ
Ο Δικαιο
ούχος αποδέχχεται ότι τα μηνύματα ποου θα αποστέέλλονται μέσω ηλεκτρονικκού ταχυδρομ
μείου και
ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο
ο έντυπο υπ
ποβολής προςς την ΔΙΑΠ και όσα
ονται από αυττούς επέχουν θέση επίσημω
ων εγγράφωνν.
λαμβάνο
Ο Δικαιο
ούχος αποδέχχεται ότι κατά
ά την υλοποίηηση του έργου
υ, η επικοινω
ωνία με την ΔΙΙΑΠ αναφορικκά με την
εξέλιξη και ολοκλήρω
ωση της πρά
άξης (αιτήματτα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου κκαι ολοκλήρω
ωσης κλπ)
on screen) μέέσω ηλεκτρονικών εντύπωνν, όπως αυτάά θα καθορισττούν από
δύναται να γίνεται ηλλεκτρονικά (o
Π/ΕΥΔ Ηπείρου.
την ΔΙΑΠ
Ο επιχειιρηματίας/οι εταίροι της επιχείρησης
ε
α
αποδέχονται ότι
ό στην περίπ
πτωση κοινοπποιήσεων –επ
πιδόσεων
εγγράφω
ων που αφορο
ούν την Πράξη
η τους, τούτεςς λαμβάνουν χώρα στην φο
ορολογική έδρρα των επενδ
δυτών την
οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησηςς τους και η οποία
ο
αναφέρ
ρεται στην αππόφαση έντα
αξης τους.
άνουν την υποχρέωση να γγνωστοποιούν οποιαδήποττε μεταβολή ττης φορολογικής τους
Περαιτέρρω αναλαμβά
έδρας σ
στην ΕΥΔ Ηπ
πείρου και τον
τ
ΕΦ. Σε περίπτωση μη
μ γνωστοπο
οίησης οιαδήήποτε μεταβο
ολής της
φορολογγικής έδρας, η κοινοποίηση ‐ επίδοση θθα συντελείτα
αι στην φορολ
λογική έδρα ττης απόφασηςς ένταξής
του.
ούχος αποδέχχεται ότι σε πεερίπτωση δια
απίστωσης ανα
ακριβειών στη
η δήλωσή τουυ, μετά την έννταξη του
Ο Δικαιο
έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα
θ κληθεί να επιστρέψει ένντοκα τη ληφθείσα δημόσιια χρηματοδό
ότηση.
ούχος είναι εννημερωμένοςς και η πρότα
αση που υποβ
βάλλει είναι εναρμονισμέν
ε
νη και υπακού
ύει στους
Ο Δικαιο
περιορισ
σμούς σχετικά
ά με τη σώρευ
υση ενισχύσεω
ων που προβλλέπουν οι Καννονισμοί που διέπουν την παρούσα
πρόσκλη
ηση.
Ο εκπρό
όσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης δεσμεύονται ότι η επιχείίρηση έχει τηην ιδιότητα της
τ ΜΜΕ
Επιχείρη
ησης σύμφωνα
α με τη Σύστα
αση 2003/3611/ΕΚ της Επιτρ
ροπής της 6ης Μαΐου 2003..
Η επιχείίρηση διαθέτεει ή δεσμεύετται ότι θα μεεριμνήσει για την ελαχιστο
οποίηση των εμποδίων πρ
ρόσβασης
των ατό
όμων με Ανα
απηρία (ΑμεΑ
Α) στις εγκα
αταστάσεις αυτής υλοποιώ
ώντας τις αππαραίτητες υποδομές
υ
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πρόσβασ
σης μέχρι τηνν ολοκλήρωση
η της επένδυσσης. Ως υποδ
δομές νοούντα
αι τόσο οι κτιιριακές υποδομές όσο
και οι η
ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύννονται στο πελατειακό
π
κοινό (π.χ. ισστοσελίδες κα
αι λοιπές
ηλεκτροννικές εφαρμο
ογές, όπως ηλεεκτρονικά σημ
μεία πληροφό
όρησης ή/και εξυπηρέτησηης κλπ.).
Ημερρομηνία: ………
….20……
Γιια την επιχείρηση
‐Ο‐
Νόμ
μιμος Εκπρόσ
σωπος
(σφραγίδδα επιχείρηση
ης, στοιχεία
Νόμιμου εεκπροσώπου, υπογραφή)
φεται από τον εννδιαφερόμενο πο
ολίτη ή Αρχή ή η ΥΥπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(1) Αναγράφ
(2) Αναγράφ
φεται ολογράφω
ως.
(3) «Όποιοςς εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνεείται ή αποκρύπττει τα αληθινά με έγγραφη υπεύύθυνη δήλωση το
ου άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριώνν μηνών. Εάν ο υυπαίτιος αυτών των
τ πράξεων σκό
όπευε να προσποορίσει στον εαυττόν του ή σε
ουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
α βλάψει άλλον, τιμωρείται
τ
με κάθ
θειρξη μέχρι 10 εετών.
άλλον περιο
(4) Σε περίπ
πτωση ανεπάρκειιας χώρου η δήλω
ωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της
τ και υπογράφε
εται από τον δηλλούντα ή την δηλούσα.
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B’ ΥΠΟΔ
ΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜ
ΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥ
ΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛ
ΛΩΣΗΣ

ΥΠΕ
ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩ
ΩΣΗ
(άρθρ
ρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχεείων που υποβ
βάλλονται με αυτή τη δήλω
ωση μπορεί να
α ελεγχθεί με βάση το αρχεείο άλλων
υπηρεσιών
υ
(άρρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ
ΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑ
ΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΟΥ

Ο – Η Όνο
ομα:

Επ
πώνυμο:

Όνομα κα
αι Επώνυμο Πα
ατέρα:
Όνομα κα
αι Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηννία γέννησης(2):
Τόπος Γένννησης:
Αριθμός Δ
Δελτίου Ταυτό
ότητας:
Τόπος Καττοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
είου
Ταχυδρομε

Αρ. Τηλεο
ομοιοτύπου
(Fax):

(Εmail):
Με ατομικκή μου ευθύννη και γνωρίζο
οντας τις κυρώ
ώσεις , που προβλέποντα
π
ι από τις διατάάξεις της παρ
ρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599
9/1986, δηλώννω ότι:
(3)

Β.1::

Η επιχείρηση λειτουργεί ως
ω ανεξάρτητηη επιχείρηση ή
Η επιχείρηση
η λειτουργεί ως «ενιαία
α οικονομική
ή μονάδα (ο
οντότητα)» ααπό κοινού με άλλες
εεπιχειρήσεις. (Στην έννο
οια της «εννιαίας οικονο
ομικής μονά
άδας » περριλαμβάνοντα
αι και οι
σ
συνδεδεμένεςς με την αιτού
ύσα επιχειρήσσεις, όπως αυ
υτές ορίζοντα
αι στο Παράρττημα IV του παρόντος).
π
ΣΣτην περίπτωση αυτή συμπ
πληρώνεται υυποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας
π
για κααθεμία από τις
τ ως άνω
εεπιχειρήσεις με
μ τις οποίες συνδέεται η α
αιτούσα :
Πίίνακας 1: Επιχχειρήσεις με τις
τ οποίες η α
αιτούσα λειτο
ουργεί ως «εν
νιαία οικονομμική μονάδα»
»
Στοιχεεία Επιχείρησ
σης

Επεξήγ
γηση

ΑΑ
Α Επιχείρησης

Ο αύξων αριθ
θμός της επιχείρησης με τηην οποία η
αιτούσα λειτο
ουργεί ως ενιαία οικονομικκή μονάδα
(στην έννοια
έ
περιλα
αμβάνονται κααι οι
συνδεδεμέένες/συνεργαζζόμενες επιχεειρήσεις)

Επωνυ
υμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. Επιχείρηση
ης
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Στοιχεεία Επιχείρησ
σης

Επεξήγ
γηση

Ποσοστό Συμμετοχής (0‐100)
(
Επώνυμο Νομίμου
Ν
Εκπρ
ροσώπου
Όνομα Νο
ομίμου Εκπρο
οσώπου
Πατρώνυμο Νομίμ
μου
Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νο
ομίμου Εκπρο
οσώπου
Έγγραφο Τα
αυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου
μο)
(Α.Δ.ΤΤ. ή Ισοδύναμ
Θέση στηνν Επιχείρηση Νομίμου
Ν
Εκπροσώπου

Για κάθε επιχείρηση (φ
φυσικό ή νομ
μικό πρόσωποο) για την οπο
οία δηλώνεταιι ότι η αιτούσσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονομικκή μονάδα, απαιτείται
α
επιπλέον, η προοσκόμιση τωνν Πρακτικού Γενικής Συνέλλευσης του φορέα
φ
της
επένδυση
ης (εάν πρόκκειται για Α.Ε
Ε.), ή καταστα
ατικού του φορέα της επέ
ένδυσης (εάνν πρόκειται για Ο.Ε), ή
οποιουδή
ήποτε άλλου ισοδύναμου
ι
εγγράφου
ε
(συυμβάσεις, μετο
οχολόγιο, ισολ
λογισμοί, δηλλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.).
κ
που
να αποδεεικνύει ένα ή περισσότερα
π
από τα κατωττέρω:
i. Την ύπαρξη μιας νομικής προσ
σωπικότητας.
ii. Την ύπαρξη μόνιμ
μης και ενιαία
ας οικονομικήής διαχείρισηςς και στρατηγιικής.
iii. Την υιοθέτηση τη
ης δομής μιαςς εταιρείας εισσηγμένης σε δύο
δ χρηματισττήρια.
iv. Την εσωτερική ανντιστάθμιση κερδών
κ
και ζηημιών ή τη δια
ανομή των εσό
όδων μεταξύ ττων διαφόρων
επιχχειρήσεων του
υ ομίλου.
v. Την από κοινού ευθύνη
ε
των επ
πιχειρήσεων ή την κατανομ
μή των εξωτερ
ρικών κινδύνω
ων μεταξύ του
υς.
vi. Τις α
αμοιβαίες συμ
μμετοχές στο κεφάλαιο μετταξύ των επιχχειρήσεων που αποτελούν ττην οικονομικκή
μοννάδα.
vii. Τη σ
σχέση της αιτο
ούσας με άλλεες επιχειρήσεεις οι οποίες χαρακτηρίζοντ
χ
ται ως συνδεδδεμένες με αυ
υτήν.
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Β.2: Το ύψος τω
ων ενισχύσεων για τις
τ ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που η αιττούσα, καθώς και οι
ο επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία
α οικονομική μονάδ
δα
(στην έννοια πεεριλαμβάνονται οι συνδεδεμένες
σ
με τη
ην αιτούσα επιχειρ
ρήσεις), έχουν αποκκτήσει έννομο δικαίίωμα λήψης της ενίίσχυσης κατά τα τεελευταία τρία
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό
ό έτος και τα δύο π
προηγούμενα οικοννομικά έτη) από τηνν ημερομηνία υποβ
βολής της αίτησης στο
σ πλαίσιο της Πρά
άξης, βάσει
καθεστώτος de minimis.
m
(πρόγραμμα
α, φορέας επιδότησ
σης, χρονολογία
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα σττοιχεία για τις ενισχχύσεις που έχουν χχορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis
σό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση
η δεν έχει λάβει καμ
ο αναγράφει στην υπεύθυνη
υ
δήλωση..
μία ενίσχυση, θα το
ένταξης και ποσ
Πίνακας 2: Π
Πίνακας Επιχορηγή
ήσεων de minimis
ΕΝ
ΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIM
MIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ
Α
ΕΝΝΟΜ
ΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨ
ΨΗΣ
Αφορά στην επ
πιχείρηση που υποβ
βάλλει πρόταση (α
αιτούσα) καθώς κα
αι σε αυτές με την οποία
ο
η αιτούσα λεειτουργεί ως ενιαία
α οικονομική μονά
άδα (στην έννοια
περιλλαμβάνονται οι συ
υνδεδεμένες με την
ν αιτούσα επιχειρή
ήσεις).
Π
Πρόγραμμα/ Μέτρο/ Δράση από
το οποίο η επιχείρηση
η έχει
αποκτήσει έννομο δικαίωμα
λήψης της ενίσχυσης (από
1/1/2017 και μετά) και φορέας
χορήγησης ενίσχυσ
σης.

Αριθμός και
κ ημερομηνία
Υπουργικκής Απόφασης
Ένταξηςς/υπαγωγής ή
ημερομη
ηνία λήψης του
έννομου
υ δικαιώματος

Ημ
μ/νία Υπουργικής
Απ
πόφασης Ένταξης
ή ημερομηνία
λήψης του έννομου
δικαιώματος.

Ποσό δημόσιας
χχρηματοδότησης
π
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Έννταξης/υπαγωγής.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης που
έχει καταβληθεί
πραγματικά στην
επιχείρηση.

Ημ/νία καταβο
ολής
τελευταίας
χρηματοδότησ
σης.

Επωνυμίία
Δικαιούχου
υ της
Ενίσχυση
ης.

ΑΦΜ Δικαιούχχου
της Ενίσχυσηςς.

Επ
πισημαίνεται ότι ω
ως ημερομηνία δημ
μόσιας χρηματοδόττησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσ
σης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και ενν γένει παραχώρησ
σης
το
ου έννομου δικαιώ
ώματος λήψης της ενίσχυσης.
ε
Ελέγχετα
αι από την αρμόδια
α αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσ
σονος σημασίας πο
ου η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη
διάρκεια του οικείου οικονομικού έτου
υς, όσο και των δύο
ο προηγούμενων ο
οικονομικών ετών προκειμένου
π
να εξα
ακριβωθεί αν η νέα
α ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση το
ου
α
ανώτατου ορίου που
υ ισχύει για τις ενισ
σχύσεις ήσσονος ση
ημασίας.
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Β
Β.3:
• Το ύψος τω
ων ενισχύσεων που
υ έχει συμπεριληφθ
θεί σε επενδυτική π
πρόταση, η οποία έχει
έ υποβληθεί από
ό την αιτούσα επιχχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεεις
που λειτουργού
ύν μαζί με αυτήν ως
ω ενιαία οικονομική μονάδα (στην ένννοια περιλαμβάνοννται οι συνδεδεμέννες με την αιτούσα
α επιχειρήσεις) έχου
υν αποκτήσει έννομ
μο
δικαίωμα λήψη
ης της ενίσχυσης κατά
κ
τα τελευταία τρία οικονομικά έέτη (τρέχον οικονο
ομικό έτος και τα δύο
δ προηγούμενα οικονομικά έτη) από
α την ημερομηννία
υποβολής της α
αίτησης στο πλαίσιο
ο της Πράξης βάσειι οιουδήποτε άλλου
υ καθεστώτος.
Σττη δήλωση θα ανα
αφέρονται τα στοιχεεία για τις ενισχύσ
σεις που έχουν χορη
ηγηθεί βάσει οιουδ
δήποτε άλλου καθεεστώτος που δεν εμ
μπίπτει στις διατάξξεις περί ενισχύσεω
ων
ήσσονος σημασίας ((πρόγραμμα, φορέα
ας επιδότησης, χρο
ονολογία ένταξης κκαι ποσό) για τις ίδιιες επιλέξιμες δαπά
άνες που πρόκειται να σωρευθούν μεε ενισχύσεις ήσσοννος
σ
σημασίας. Στην περίίπτωση που η επιχεείρηση δεν έχει λάβ
βει καμία ενίσχυση,, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλλωση.
Πίνακας 3: Πίνακας Επιχορηγήσεεων βάσει οποιουδ
δήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεεστώτος τα τελευτα
αία 3 οικονομικά έτη
έ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΠΛΗ
ΗΝ DE MINIMIS) ΓΙΑ
Α ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗ
ΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑ
ΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟ
ΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤ
ΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αφορά στην επ
πιχείρηση που υποβ
βάλλει πρόταση (α
αιτούσα) καθώς κα
αι σε αυτές με την οποία
ο
η αιτούσα λεειτουργεί ως ενιαία
α οικονομική μονά
άδα (στην έννοια
περιλλαμβάνονται οι συ
υνδεδεμένες με την
ν αιτούσα επιχειρή
ήσεις).
Πρόγραμμα/ Μέτρο/ Δ
Δράση από το
οποίο η επιχείρηση έχχει αποκτήσει
έέννομο δικαίωμα λήψηςς της ενίσχυσης
(από 1/1/2017 και μετά
ά) και φορέας
χορήγησης ενίσχυσης.

Αριθμός και ημερομηνίία
Υπουργικής Απόφασης
Έντα
αξης/υπαγωγής ή ημερο
ομηνία
λήψ
ψης του έννομου δικαιώ
ώματος

Ποσό δ
δημόσιας
χρηματοδ
δότησης που
αναγράφεταιι στην Απόφαση
Ένταξης//υπαγωγής.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης που έχει
κατταβληθεί πραγματικά
στην επιχείρηση.

Ημ/νία καταβολλής
τελευταίας
χρηματοδότηση
ης.

Επωνυμία
α
Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ Δικαιούχχου
της Ενίσχυσηςς.

Επ
πισημαίνεται ότι ω
ως ημερομηνία δημ
μόσιας χρηματοδόττησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσ
σης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και ενν γένει παραχώρησ
σης
το
ου έννομου δικαιώ
ώματος λήψης της ενίσχυσης
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Β.4:
 Το ύψ
ψος των ενισχύσεων, οι οπο
οίες έχουν υπ
ποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση
ε
κααθώς και από τις
επιχειιρήσεις που λειτουργούν
λ
μαζί
μ με αυτήν ως ενιαία οικκονομική μονά
άδα (στην ένννοια περιλαμβ
βάνονται
οι συννδεδεμένες με την αιτούσα
α επιχειρήσειςς) και βρίσκετται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βά
άσει
οποιο
ουδήποτε καθ
θεστώτος (πρό
όγραμμα, φορρέας επιδότησ
σης, ημερομηνία υποβολήςς αίτησης, αιττούμενη
επιχορήγηση).
δήλωση θα αναφέρονται
α
τα
τ στοιχεία γγια το ύψος των ενισχύσ
σεων που έχοουν συμπεριλληφθεί σε
Στη δ
επενδ
δυτική πρότασ
ση, η οποία έχχει υποβληθεεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς κκαι από τις επιχειρήσεις
που λειτουργούν μαζί με αυ
υτήν ως ενια
αία οικονομική μονάδα (στην έννοιαα περιλαμβάνονται οι
α επιχειρήσειις) και βρίσκκεται σε στάδ
διο αξιολόγηησης ή ένταξης, βάσει
συνδεεδεμένες με την αιτούσα
καθεσ
στώτος de miinimis ή οιουδήποτε άλλοου καθεστώτο
ος για τις ίδιε
ες επιλέξιμες δαπάνες (πρ
ρόγραμμα,
φορέα
ας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής α
αίτησης, αιτού
ύμενη επιχορήγηση).
Πίνακα
ας 4: Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεεων που βρίσκκονται σε στά
άδιο αξιολόγηησης ή ένταξη
ης βάσει
αθεστώτος
καθεστώττος de minimis για οποιαδδήποτε δαπάννη ή οιουδήποτε άλλου κα
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΣΧΥΣΕΙΣ που β
βρίσκονται σεε στάδιο αξιολόγησης ή έννταξης
Αφορά
Α
στην εεπιχείρηση πο
ου υποβάλλειι πρόταση (αιιτούσα) καθώ
ώς και σε αυτέ
ές με την οποοία η αιτούσα
α λειτουργεί ως
ω
ενιαία ο
οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλλαμβάνονται οι
ο συνδεδεμέ
ένες με την αιιτούσα επιχειιρήσεις).
Πρό
όγραμμα/ Μέτρο
ο/ Δράση στο
οποίο/α
ο
η επιχείίρηση έχει
υπο
οβάλλει πρόταση
η και φορέας
χορήγησης ενίίσχυσης



Ημ/νία Υποβολής
επενδυτικής πρότασης
π

Ποσό αιτούμεενης
δηημόσιας χρηματο
οδότησης

Επω
ωνυμία Δικαιούχοου της
Ενίσχυσης.

ΑΦ
ΦΜ Δικαιούχου τη
ης
Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδώνν ανακριβειώ
ών (οι οποίε
ες ενδέχεται να μεταβάλλουν το
ποτέλεσμα της αξιολόγηση
ης της επενδυυτικής μου πρ
ρότασης) στη
η δήλωσή μουυ μετά την έννταξη του
απ
έργου το έργο
ο θα απεντα
αχθεί και θθα κληθώ να
α επιστρέψω
ω εντόκως ττη ληφθείσα δημόσια
η.
χρηματοδότηση

Ημερομηνία: ………
….20……
τ επιχείρησση
Για την

Ο Νόμιμος εκκπρόσωπος
(σφραγγίδα επιχείρησσης, στοιχεία
Νόμιμου
υ εκπροσώπουυ, υπογραφή)
(1) Αναγράφ
φεται από τον εννδιαφερόμενο πο
ολίτη ή Αρχή ή η ΥΥπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφ
φεται ολογράφω
ως.
(3) «Όποιοςς εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνεείται ή αποκρύπττει τα αληθινά με έγγραφη υπεύύθυνη δήλωση το
ου άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριώνν μηνών. Εάν ο υυπαίτιος αυτών των
τ πράξεων σκό
όπευε να προσποορίσει στον εαυττόν του ή σε
άλλον περιο
ουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
α βλάψει άλλον, τιμωρείται
τ
με κάθ
θειρξη μέχρι 10 εετών.
(4) Σε περίπ
πτωση ανεπάρκειιας χώρου η δήλω
ωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της
τ και υπογράφε
εται από τον δηλλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΧΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Α
ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ
ΑΤΑΒΟΛΗ ΤΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡ
ΡΗΓΗΣΗΣ
Για την κκαταβολή της επιχορήγησης απαιτού
ύνται:
1.

Καττάσταση ενεεργών δρασ
στηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησηςς μέσω τηςς ιστοσελίδα
ας gsis.gr
(πρόσφατη εκτύ
ύπωση)

2.

οποποιήσεις του καταστα
ατικού σύστα
ασης της ετα
αιρίας, εφόσον έχουν υππάρξει
Τρο

3.

Βεβ
βαίωση ΓΕΜΗ
Η περί μη πεεραιτέρω τροοποποίησης του καταστα
ατικού

4.

Απο
οδεικτικό φορολογικής
φ
ενημερότη
ητας και Απ
ποδεικτικό ασφαλιστικήής ενημερό
ότητας ή
Βεβ
βαίωση παρα
ακράτησης (α
απόδοσης) φ
φόρων και ασ
σφαλιστικώνν εισφορών

5.

Πισ
στοποιητικά μη
μ πτώχευσης και μη αίττησης για πττώχευση, μη θέσης σε εκκκαθάριση, μη
μ θέσης
σε α
αναγκαστική
ή διαχείριση

6.

Σύμ
μβαση εκχώρ
ρησης επιχορήγησης ένα
αντι δανείου
υ και βεβαίω
ωση εκταμίε υσης αυτού, εφόσον
έχει γίνει εκχώρ
ρηση

7.

ωση νομίμου
υ εκπροσώπ
που με γνήσιο υπογραφής όπου δηλλώνεται ότι δεν έχει
Υπεεύθυνη Δήλω
εκχω
ωρηθεί η επ
πιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκκχώρηση.

8.

Από
όδειξη είσπρ
ραξης επιχορ
ρήγησης ή έγγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξξίας

9.

Άδεεια λειτουργίίας. Σε περίπ
πτωση που δδεν απαιτείτα
αι έκδοση άδ
δειας λειτουυργίας προσκκομίζεται
βεβ
βαίωση μη αναγκαιότητα
α
ας ή υπεύθυ
υνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώππου ότι η επ
πιχείρηση
απα
αλλάσσεται από
α την υπο
οχρέωση έκδ οσης άδειαςς λειτουργίαςς

Στην περρίπτωση κατταβολής προ
οκαταβολήςς, πέραν τωνν ανωτέρω απαιτείται
α
η υποβολή ισόποσης
Εγγυητικκής Επιστολής σύμφωνα
α με το σημείίο 11.3.1. τη
ης Πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΧΙΙ: για
γ την εξειιδίκευση το
ου κριτηρίο
ου αξιολόγη
ησης «Εξασφ
φάλιση τηςς
πρ
ροσβασιμό
ότητας στα άτομα
ά
με α
αναπηρία»
ανόνων για την εξασφά
άλιση προσ
σβασιμότητας στα άτομ
μα με αναπ
πηρία
Τήρηση των κα

Εξετάζετται ο τρόποςς με τον οποίο
ίο η πράξη/ δδράση ικανοπ
ποιεί τις απαιιτήσεις προσβ
σβασιμότηταςς και τους
κανόνεςς ασφαλείας για
γ όλες τις κατηγορίες
κ
Αμ
ΑμεΑ.
Σημειών
νεται ότι, ανάλογα
α
με το είδος κα
αι τη φύση
η της πρόσκ
κλησης και της προτειν
νόμενης
Πράξηςς, οι κάτωθι περιπτώσε
εις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύ
ύνανται να εφαρμόζοντ
ε
νται συνδυα
αστικά.
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτεερικούς χώρο
ους συμπεριλλαμβ. αρχαιολογικών
χώρων, παραλιών, χώ
ώρων πρασίν
νου, αλσών κκ.λπ.

πρόβλεψη οριζόντιας
ο
ή//και κατακό ρυφης προσ
σβασιμότητας (π.χ. προοσβάσιμες διιαδρομές,
‘οδηγοί ττυφλών’, ράμ
μπες/’σκάφεςς’, αναβατόρ ια κ.λπ.)

πρόβλεψη προσβάσιμων
π
ν εξοπλισμώ
ών για χρήσ
ση κοινού (π.χ.
(
παιδικέές χαρές, καθιστικά,
κ
εξοπλισμ
μοί παραλιώνν, αποδυτήρια
α, χώροι υγιεεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)

πρόβλεψη σήμανσης
σ
σε
σ προσβάσ
σιμες μορφέές (έντονο κοντράστ-μμεγάλοι χαρ
ρακτήρες,
εικονίδια
α, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σ
σήμανση κ.λπ
π.)
(Β) Πρόσ
σβαση στις κτιριακές
κ
υπο
οδομές και υπ
παίθριους χώ
ώρους οικοπέδ
δων
(1) πρό
όβλεψη οριζό
όντιας προσβ
βασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου
π
με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος,
προ
οσβασιμότητα
α εσωτερικώ
ών χώρων, δ
διαδρομές ισ
σόπεδες ή με
ε ράμπες, ικκανοποιητικό
ό άνοιγμα
θυρ
ρών, ικανοπο
οιητικό πλάτο
ος διαδρόμωνν κ.λπ.)
(2) πρόβ
βλεψη κατακό
όρυφης προσ
σβασιμότητα
ας (ανελκυσττήρας/ αναβα
ατόριο, κλιμαακοστάσιο κ.λ
λπ.)
(3) πρόβ
βλεψη προσβ
βάσιμων χώρων υγιεινής
(4) πρό
όβλεψη χώρω
ων αναμονής σε περίπτωσ
ση κινδύνου
(5) πρό
όβλεψη σήμα
ανσης σε πρ
ροσβάσιμες μ
μορφές (έντο
ονο κοντράσ
στ-μεγάλοι χααρακτήρες, εικονίδια,
γρα
αφή Braille, ηχητική
η
και οπτική σήμαννση κ.λπ.)
(6) πρόβ
βλεψη προσβ
βάσιμων εξοπ
πλισμών (χαμ
μηλά γκισέ, προσβάσιμες
π
οθόνες πληρροφοριών κ.λ
λπ.)
(Γ) Πρόσ
σβαση στις μεταφορές
(1) πρόβ
βλεψη προσ
σβασιμότηταςς σταθμών/σ
στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωσηη Β - “Πρόσ
σβαση σε
κτιριακές
ές υποδομές και
κ υπαίθριου
υς χώρους οιικοπέδων”)
(2) πρόβ
βλεψη προσβ
βασιμότητας οχημάτων/β
βαγονιών/πλο
οίων κ.λπ. (δ
δυνατότητα εισόδου, δυν
νατότητα
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώ
ώροι υγιεινήςς, προσβάσιμ
μοι θάλαμοι,, προσβάσιμ
μοι χώροι
εστίασηςς κ.λπ.)
(3) πρό
όβλεψη προσ
σβάσιμου εξοπλισμού ((μηχανήματα
α έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφό
όρηση κοινού
ύ, τηλεματικέές εφαρμογέές, ιστοσελίδεες κ.λπ.)
(4) πρό
όβλεψη προσ
σβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτηση
ε
ης ΑμεΑ καιι ατόμων μειωμένης
μ
κινητικόττητας, διαδικκασίες έκδοσης εισιτηρίωνν, διαδικασίεες εκτάκτων αναγκών
α
κ.λλπ.)
(∆) Πρόσ
σβαση στις υπηρεσίες
υ


δυνα
ατότητα χρήσης της υπη
ηρεσίας αυτό
όνομα από άτομα με ανα
απηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό
α
αμαξξίδιο ή, άτο
ομα τυφλά ή κωφά ή μ
με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη
π
ενναλλακτικών
ν τρόπων
εξυπ
πηρέτησης ατόμων
α
με αναπηρία ((π.χ. πρόβλ
λεψη προσβ
βάσιμων ετικκετών σε προϊόντα,
π
πρόβ
βλεψη διάθεσ
σης αναπηρικού αμαξιδίο
ου για χρήση
η εντός της επιχείρησης
ε
από άτομα δυνάμενα
δ
να δ
διανύσουν μικκρές μόνο απ
ποστάσεις, π
πρόβλεψη πα
αραγγελίας μέ
έσω προσβάσ
σιμης ιστοσεελίδας και
παρά
άδοσης εμπο
ορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS// e-mail/
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Μ
για επεννδύσεις τεχνολλογικού εκσυ
υγχρονισμού και εξοικονόμμησης ενέργεειας»
τηλέέφωνου κ.λπ
π.) ή πρόβ
βλεψη ‘ζωντα
ανής βοήθεειας και ενδ
διαμέσων’ (ππχ. διερμην
νείας στη
νοημ
ματική, συνο
οδείας τυφλώ
ών ατόμων κ. λπ.)


πρόβ
βλεψη προσ
σβάσιμων, σττα άτομα μ
με αναπηρία [ως δυνητ
τικά ωφελούύμενων], δια
αδικασιών
υποβ
βολής αίτηση
ης (π.χ. προ
οσβάσιμο ηλλεκτρονικό εργαλείο, ενα
αλλακτικός ττρόπος εξυπηρέτησης
μέσω
ω συγκεκριμέένης υπηρεσίας κ.λπ.).

(Ε) Πρόσ
σβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
π
α
(1) συμμ
μόρφωση τω
ων διαδικτυα
ακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών
ε
κκαι υπηρεσιώ
ών με τις
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα
α του Περιεχχομένου του Ιστού, έκδοσ
ση 2.0 (Webb Content Acccessibility
Guideline
es 2.0) του διεθνή
δ
οργαν
νισμού World
d Wide Web Consortium (W3C), κατ’’ ελάχιστο σττο μεσαίο
επίπεδο προσβασιμ
μότητας “ΑΑ
Α”, ενώ σ
συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο
προσβασ
σιμότητας “Α
ΑΑΑ”
(2) στηνν περίπτωση
η διαδικτυακών τόπων ή των δια
αδικτυακών εφαρμογών
ε
σιών που
και υπηρεσ
προορίζο
ονται για χρή
ήση κυρίως μέσω
μ
κινητώνν και φορητώ
ών συσκευώ
ών (πχ. wearaables, tabletss, έξυπνα
τηλέφωννα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνοντα
αι υπόψη οι Βέλτιστες Πρ
ρακτικές για Χρήση ∆ιαδ
δικτυακού
Περιεχομ
μένου από Κιινητές Συσκεευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Prractices 1.0) του W3C
(3) σε πεερίπτωση λο
ογισμικού use
er agents, δη
ηλαδή λογισμ
μικού που αν
ναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει
ε
και
διευκολύ
ύνει την αλλη
ηλεπίδραση του
τ χρήστη με τα περιεχ
χόμενα του Ιστού, συνισττάται να λαμ
μβάνονται
υπόψη ο
οι Οδηγίες Πρ
ροσβασιμότη
ητας για Use r Agents, έκ
κδοση 2.0 (User Agent Acccessibility Guidelines
G
2.0) του W3C
(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιε
εχομένου Ισ
στού, συνισττάται να
λαμβάνο
ονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμό
ότητας για Εργαλεία
Ε
Συγ
γγραφής, έκκδοση 2.0 (A
Authoring
Tool Acccessibility Guidelines 2.0) του W3C
(5) σε περίπτωση τεχνολογικώ
ών λύσεων και προϊόν
ντων που δεν
δ
εμπίπτοουν στην κατηγορία
κ
διαδικτυα
ακών τόπωνν ή διαδικτυ
υακών εφαρμ
μογών και υπηρεσιών
υ
(π
π.χ. αυτόματτοι πωλητέςς, κιόσκια
πληροφό
όρησης κ.λπ
π.) είναι απ
παραίτητη η σχεδίασή τους βάσε
ει των αρχώ
ών του «Κ
Καθολικού
Σχεδιασμ
μού»
(6) σε κκάθε περίπτω
ωση εξασφάλ
λιση συμβατό
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώνν και συστημ
μάτων με
διαδεδομ
μένες υποστηρικτικές τεχ
χνολογίες κα
αι τεχνικά βο
οηθήματα πο
ου χρησιμοπποιούν τα Αμ
μεΑ (π.χ.
αναγνώσ
στες οθόνης, ειδικοί διακό
όπτες και συσ
στήματα αλλ
ληλεπίδρασηςς, μεγεθυντέές οθόνης).
(ΣΤ) Πρό
όσβαση στηνν πληροφορία
α-Πληροφόρ
ρηση
(1) πρόβ
βλεψη προσ
σβάσιμων μο
ορφών διάδο
οσης πληροφ
φορίας - πλη
ηροφόρησηςς (όπως προ
οσβάσιμες
ιστοσελίδ
δες ως περίπ
πτωση Ε- “Π
Πρόσβαση σττα ηλεκτρον
νικά περιβάλλ
λοντα”, έντυυπα σε γραφ
φή Braille,
έντυπα μ
με μεγάλους χαρακτήρεςς, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων,
υ
ππρόβλεψη διεερμηνείας
στη νοημ
ματική, κ.λπ..)
(2) πρόβλεψη προσ
σβασιμότηταςς πάσης φύ
ύσεως εκδηλ
λώσεων (πρόβλεψη προοσβάσιμων κτιριακών
κ
υποδομώ
ών ως περίπττωση Β - “Π
Πρόσβαση σεε κτιριακές υποδομές
υ
καιι υπαίθριουςς χώρους οικ
κοπέδων”,
προσβάσ
σιμων εντύπω
ων και εξοπλισμού, διερμ
μηνείας στη νοηματική
ν
κ.λ
λπ.)
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Μ
για επεννδύσεις τεχνολλογικού εκσυ
υγχρονισμού και εξοικονόμμησης ενέργεειας»
Σχετικό
ό θεσμικό πλ
λαίσιο και πρότυπα
π
για
α την προσ
σβασιμότητα
α σε ΑμεΑ
Οι παρακκάτω αναφορές αφορούν
ν στο βασικ
κό ισχύον θεεσμικό πλαίσιιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση
της πράξξης ισχύει τα
αυτόχρονα με τυχόν ισχύ
ύον ειδικό θεσμικό
θ
πλαίσ
σιο και προδδιαγραφές (π
π.χ. ειδική
νομοθεσ
σία/ προδιαγρ
ραφές για τουριστικές
τ
εεγκαταστάσεεις, παιδικές χαρές, εκπααιδευτήρια, αθλητικές
α
εγκατασττάσεις κ.λπ.)).
σβαση στο φυσικό
φ
περιβά
άλλον
(Α) Πρόσ

Α
Α.1. Ν.4074/
4/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρρωση της Σύ
ύμβασης για
α τα δικαιώμματα των αττόμων με
α
αναπηρίες και
κα του Προα
αιρετικού Πρω
ρωτοκόλλου στη
σ Σύμβαση
η για τα δικα
καιώματα τωνν ατόμων
μ
με αναπηρίες
ες”
Α
Α.2. Ν. 406
067/2012 ΦΕ
ΕΚ 79 Α’ “Ν
“ΝΟΚ” και σχετικές
σ
εγκ
κύκλιοι ΥΠΕΚ
ΚΑ: Εγκύκλιος 9 με

Α
Α.Π.οικ.2946
67/13.06.201
12 “∆ιευκρινίσ
σεις για την υποβολή μελέτης προσββασιμότητας για ΑμεΑ
η οποία απαιιτείται να εμπεριέχεται σττις μελέτες που
π θα υποβάλλονται καττά την εφαρμογή του
Νέου Οικοδομικού Κανο
ονισμού Ν.4
4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)””, Εγκύκλιοςς ΑμεΑ με Α.Π. οικ
4
42382/16.07
7.2013 “ ∆ιευ
υκρινίσεις γι α την εφαρμογή του άρ
ρθρου 26 τοου Νέου Οικ
κοδομικού
Κανονισμού (Ν.4067/20
012), που α
αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για ττην προσβα
ασιμότητα
Απόφαση ΥΠΕΚΑ
Α
ΑμεΑ/εμποδιιζόμενων αττόμων και Α
Υ
με Αριθ.
Α
οικ. 555174/ΦΕΚ 2605 Β/
15.10.2013 “∆ιαδικασία
“
έγκρισης κα ι απαιτούμεν
να δικαιολογ
γητικά για ερργασίες για τις
τ οποίες
α
απαιτείται Έγγκριση Εργασ
σιών Μικρής Κλίμακας.”

Α
Α.3. Οδηγίεςς Σχεδιασμού
ύ ΥΠΕΚΑ
Α
Α.4. Απόφασ
αση ΥΠΕΚΑ 52907/2009
5
9 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις γγια την εξυπ
πηρέτηση
α
ατόμων με αναπηρία σε
σ κοινόχρησ
στους χώρου
υς των οικισ
σμών που ππροορίζονταιι για την
κυκλοφορία πεζών”,
Α
Α.5. Απόφασ
ση ΥΠ.ΕΣΩΤΕ
ΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΚΩΝ 1052758
8/1451/Β0010
10 (1)/2012 ΦΕΚ
Φ 1411
Β’ “Συμπλήρ
ήρωση της υπ’
υ αριθ. 10
1038460/2439
9/Β0010/15−
−4−2009 (Φ
ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής
α
απόφασης των
τω Υπουργώ
ών Οικονομίαςς και Οικονομ
μικών και Εσ
σωτερικών”,
Α
Α.6. Απόφα
αση ΥΠ.ΕΣΩ
ΩΤΕΡΙΚΩΝ Α
Αριθμ. 284
492/2009 ΦΕΚ
Φ
931 ΒΒ’ “Καθορισμ
σμός των
προϋποθέσεω
εων και των τεχνικών πρ
προδιαγραφών
ών για την κατασκευή
κα
κα
και τη λειτου
υργία των
παιδικών χαρ
ρών των ∆ήμ
μων και των Κοινοτήτων,, τα όργανα και
κ η διαδικαασία αδειοδότ
ότησης και
εελέγχου τους
υς, τη διαδικα
ασία συντήρηησης αυτών, καθώς και κάθε
κά άλλη ανα
ναγκαία λεπτο
ομέρεια”.
(Β) Πρόσ
σβαση στις κτιριακές
κ
υπο
οδομές και υπ
παίθριους χώ
ώρους οικοπέδ
δων

Β.1. Ν.4074/
4/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρρωση της Σύ
ύμβασης για
α τα δικαιώμματα των αττόμων με
α
αναπηρίες και
κα του Προα
αιρετικού Πρω
ρωτοκόλλου στη
σ Σύμβαση
η για τα δικα
καιώματα τωνν ατόμων
μ
με αναπηρίες
ες”
Β.2. Ν. 4067
7/2012 ΦΕΚ 79
7 Α’ “ΝΟΚ”” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
(Γ) Πρόσ
σβαση στις μεταφορές

Γ.1. Κανονισ
ισμοί (ΕΕ) με
μ αρ. 11007/2006, 137
371/2007, 11
177/2010 κα
και 181/2011
1 για τα
δ
δικαιώματα των
τ επιβατών
ών
Γ.2. Κανονισ
σμός (EE) μεε αρ. 1300/2
/2014 της 18
8ης Νοεμβρίο
ίου 2014, σχχετικά με τιςς τεχνικές
προδιαγραφέ
φές διαλειτουρ
ργικότητας γγια την προσ
σβασιμότητα του σιδηροδδρομικού συσ
υστήματος
ττης Ένωσηςς για τα άτομα
α με αναπηρί
ρία και άτομα
α με μειωμένη
η κινητικότηττα
4/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρω
ρωση της Σύ
ύμβασης για
α τα δικαιώμματα των αττόμων με
Γ.3. Ν.4074/
α
αναπηρίες και
κα του Προα
αιρετικού Πρω
ρωτοκόλλου στη
σ Σύμβαση
η για τα δικα
καιώματα τωνν ατόμων
μ
με αναπηρίες
ες”
Γ.4. Ν. 4067/
7/2012 ΦΕΚ 79
7 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίεςς Σχεδιασμού
ύ ΥΠΕΚΑ
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«Ενίίσχυση των ΜΜΕ
Μ
για επεννδύσεις τεχνολλογικού εκσυ
υγχρονισμού και εξοικονόμμησης ενέργεειας»
(∆) Πρόσ
σβαση στις υπηρεσίες:
υ

∆
∆.1. Ν.4074
4/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρρωση της Σύ
ύμβασης για
α τα δικαιώμματα των αττόμων με
α
αναπηρίες και
κα του Προα
αιρετικού Πρω
ρωτοκόλλου στη
σ Σύμβαση
η για τα δικα
καιώματα τωνν ατόμων
μ
με αναπηρίες
ες”
∆
∆.2. Πρότυπ
πο ΕΛΟΤ 14
439 “Οργανι
νισμός φιλικό
ός σε πολίτεες με αναπηηρία –Απαιτή
τήσεις και
σ
συστάσεις”
(Ε) Πρό
όσβαση στα ηλεκτρονικά
η
περιβάλλονττα

Ε.1. Ν.4074/
4/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρρωση της Σύ
ύμβασης για
α τα δικαιώμματα των αττόμων με
α
αναπηρίες και
κα του Προα
αιρετικού Πρω
ρωτοκόλλου στη
σ Σύμβαση
η για τα δικα
καιώματα τωνν ατόμων
μ
με αναπηρίες
ες”
Ε.2. N. 3979
9/2011 ΦΕΚ 138
1 Α’ “Για τη
την ηλεκτροννική διακυβέρ
ρνηση και λοι
οιπές διατάξεις
ις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/
Υ
/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση
ση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Υπ
Ηλεκτρονική
ής ∆ιακυβέρνη
νησης”
Ε.4. Οδηγίε
ίες για τηνν Προσβασ
σιμότητα το
ου Περιεχομ
μένου του
((http://www
w.w3c.gr/wai/
i/translations/
s/wcag20.htm
ml)

Ιστού WC
CAG 2.0

Ε.5. Βέλτισττες Πρακτικέ
κές για Χρήσ
ήση ∆ιαδικτυα
υακού Περιεχ
χομένου από
πό Κινητές Συσκευές,
Σ
έέκδοση 1.0 (http://www.
(
w.w3.org/TR/m
/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίεςς Προσβασιμό
μότητας για U
User Agents UAAG 2.0 (h
http://www.w
w3.org/TR/U
UAAG20/ Α
Αγγλικά)
γίες Προσβα
βασιμότητας για Συγγγραφή
Ε.7. Οδηγί
((http://www
w.w3.org/TR//ATAG20/ - Α
Αγγλικά)

Περ
ριεχομένου

Ιστού

ΑΤ
ΤAG

2.0

(ΣΤ) Πρό
όσβαση στηνν πληροφορία
α-Πληροφόρ
ρηση

Σ
ΣΤ.1. Ν.407
74/2012 ΦΕΚ
Κ 88 Α’ “Κύρ
ύρωση της Σύμβασης
Σ
για
α τα δικαιώμματα των αττόμων με
α
αναπηρίες και
κα του Προα
αιρετικού Πρω
ρωτοκόλλου στη
σ Σύμβαση
η για τα δικα
καιώματα τωνν ατόμων
μ
με αναπηρίες
ες”-άρθρα 2, 9 και 21 τηςς Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΤ
ΤΗΤΑ
Για τα εννταγμένα σττο Επιχειρησιακό Πρόγρα
αμμα Ήπειρο
ος 2014 – 20
020 έργα καιι για την εξα
ασφάλιση
της προβ
βολής των δράσεων
δ
που συγχρημα
ατοδοτούνται από τα Δια
αρθρωτικά ΤΤαμεία, ο δικαιούχος
είναι υπεύθυνος για
α τα ακόλουθ
θα:


Καττά την υλοπο
οίηση του επ
πενδυτικού γγια την τοποθέτηση τουλ
λάχιστον μία
ας αφίσας (ελλάχιστου
μεγγέθους Α3) με
μ πληροφορ
ρίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμ
μβανόμενηςς της χρηματτοδοτικής
συννδρομής της Ένωσης,
Έ
σε σημείο εύκοολα ορατό απ
πό το κοινό, όπως η είσοοδος σε ένα κτίριο.



Μεττά την ολοκκλήρωση του
υ επενδυτικκού και εντό
ός τριμήνου το αργότερρο για την ανάρτηση
α
μόννιμης αναμνη
ηστικής πλάκας σε σημεείο εύκολα ορατό από το
ο κοινό. Στηνν αναμνηστικκή πλάκα
ανα
αγράφονται η ονομασίία της πρά
άξης και ο κύριος στό
όχος της δδραστηριότητας που
υπο
οστηρίζεται από
α την πρά
άξη, το έμβληημα της Ευρ
ρωπαϊκής Ένω
ωσης, αναφοορά στην Ευ
υρωπαϊκή
Ένω
ωση και το οικείο
ο
Ταμείίο. Οι πληροοφορίες αυτές καταλαμβ
βάνουν τουλλάχιστον το 25% της
πινα
ακίδας.



Να παρέχει σττον διαδικτυ
υακό τόπο ττου δικαιούχχου, εάν υπ
πάρχει, σύνττομη περιγρ
ραφή της
άξης, που περιλαμβάνε
π
ει τους στόόχους και τα
τ αποτελέσ
σματά της και επισημ
μαίνει τη
πρά
χρηματοδοτική συνδρομή από
α την Ένωσση.

παϊκή Ένωσ η και το Ευ
υρωπαϊκό
Το έμβλλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπ
Ταμείο Περιφερεια
ακής Ανάπτυ
υξης από ττο οποίο λα
αμβάνεται η χρηματοδδότηση της πράξης,
σύμφωννα με τα κάτω
ωθι γραφιστικά πρότυπα
α.
Το σήμα
α του ΕΣΠΑ και
κ το σήμα του
τ Επιχειρηησιακού Προ
ογράμματος Ήπειρος
Ή
20114‐2020 σύμ
μφωνα με
τα κάτωθ
θι γραφιστικκά πρότυπα.
Περισσό
ότερες πληροφορίες για
α τα γραφισστικά πρότυπα που πρέέπει να χρηησιμοποιούντται είναι
ανηρτημ
μένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ http://www
w.peproe.gr/beneficiary‐ssupport/ypo
oxreoseis‐
dimosiottitas στην κα
αρτέλα Υποχρεώσεις Δημ
μοσιότητας και
κ οι απαρα
αίτητες οδηγγίες και λεπττομέρειες
εφαρμογγής περιλαμ
μβάνονται σττον Επικοινω
ωνιακό Οδηγό
ό του ΕΣΠΑ.
Επισημα
αίνεται και ισχύει για κάθε
κ
μορφήή επικοινωννίας και σε όλα τα είδδη των πράξξεων και
δράσεωνν στο ΕΣΠΑ, ότι:
Όλα τα μ
μέτρα πληρο
οφόρησης κα
αι επικοινωννίας που παρ
ρέχει ο δικαιούχος αναγγνωρίζουν τη
η στήριξη
της πράξξης από τα Ταμεία,
Τ
προβ
βάλλοντας:
το έμβλημα της Ένω
ωσης, με ανναφορά στηνν Ένωση, σύ
ύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
ονται στο Εκκτελεστικό Κα
ανονισμό 8221/2014
καθορίζο
αναφορά
ά στο Ταμείο
ο ή στα Ταμεεία που στηρρίζουν την πρ
ράξη.
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Η μη εφ
φαρμογή τω
ων μέτρων πληροφόρησ
π
σης και επικοινωνίας όπως
ό
ορίζοννται στον Κα
ανονισμό
1303/20013 και στον Εκτελεστικό
ό Κανονισμόό 821/2014, μπορεί να επ
πιφέρει κατ’’ αποκοπή διόρθωση
δ
επί του σ
συνόλου τωνν δαπανών του
τ έργου.
Έχουν εκκδοθεί και αναρτηθεί
α
σττην ιστοσελίίδα της ΕΥΔ www.pepro
oe.gr η Περιφ
φερειακή Στρατηγική
Επικοινω
ωνίας και ο Επικοινωνιιακός Οδηγόός ΕΣΠΑ στο
ον οποίο πεεριλαμβάνοννται οι απα
αραίτητες
οδηγίες και υποδείγματα για κάθε ενέργεια δημοσιότηττας.
Στην περρίπτωση που
υ ο Δικαιούχχος, αποφασσίσει να λάβ
βουν μέτρα πληροφόρησ
π
σης και επικκοινωνίας
για την πράξη πέρα
α των προανναφερόμενω
ων, τα μέτρα
α αυτά θα πρέπει να τη ρούν τον Κα
ανονισμό
Ε
Κανονισμό
Κ
8821/2014 (Πα
αρ. 3 Επικοιννωνιακού Οδδηγού).
1303/20013 και τον Εκτελεστικό
Σε περίπ
πτωση που οποιοσδήποτ
ο
τε εμπλεκόμ
μενος φορέα
ας αποφασίσ
σει να υλοποοιήσει διαφη
ημιστικές
ή ενημερωτικές δρά
άσεις σχετικέές με συγχρηηματοδοτού
ύμενα έργα ή προγράμμματα, ακόμα κι αν τις
ου χρηματοδ
δότηση, οφεείλει να τηρή
ήσει τις ίδιες υποχρεώσσεις σε ότι αφορά
α
τη
καλύπτεει με δική το
σηματοδ
δότηση και τις
τ εκφωνήσεεις των μηνυ
υμάτων (Παρ
ρ. 3 Επικοινω
ωνιακού Οδηηγού).
Σε όλα ττα μέτρα πληροφόρησηςς και επικοιννωνίας θα πρέπει
π
να τηρείται η υποοχρέωση για
α παροχή
προσβάσ
σιμης πληρο
οφόρησης σττα άτομα με αναπηρία (Π
Παρ. 5 Επικοινωνιακού Ο
Οδηγού).
Υποδείγγματα
Αφίσα

Ιστο
οσελίδα (περριγραφής πρ
ράξης)

Τίτλος:

Εταιρεία::

Προϋπολλογισμός:
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Αναμνησ
στική πλάκα
α

Γραφισττικά Πρότυπ
πα
Το έμβλη
ημα της Ευρωπ
παϊκής Ένωση
ης

Το έμβλλημα έχει τη μορφή μπλλε ορθογώνια
ας σημαίας με βάση μιά
άμιση φορά
ά μεγαλύτερη από το
ύψος τη
ης. Δώδεκα χρυσά ασττέρια, που εείναι διατετταγμένα σε ίσες αποσττάσεις μετα
αξύ τους,
σχηματίζζουν ένα νοητό κύκλο, το
τ κέντρο τοου οποίου συ
υμπίπτει με το σημείο ττομής των διιαγωνίων
του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου
κ
είναιι ίση με το ένα
έ τρίτο του
υ ύψους. Κά
άθε αστέρι έχχει πέντε
κορυφέςς, οι οποίεςς διατάσσοννται στην πεεριφέρεια ενός
ε
νοητού κύκλου, τοου οποίου η ακτίνα
ισούται
ι
με ττο 1/18 του
υ ύψους του
υ ορθογωνίοου. Όλα τα αστέρια
έχουν
έ
κατακκόρυφη διάτταξη, δηλαδή
ή με μία κο ρυφή προς τα πάνω
και
κ δύο κορρυφές στηριζζόμενες σε νοητή
ν
γραμ μή κάθετη προς
π
τον
ιστό
ι
της σηημαίας. Ο κύκλος
κ
είνα
αι διατεταγμμένος έτσι ώστε τα
αστέρια
α
να κκαταλαμβάννουν τη θέση
η των ακέρα
αιων ωρών στην
σ
όψη
ρολογιού. Ο αριθμόςς των αστεριιών δεν μετα
αβάλλεται.
ημα της Ένω
ωσης απεικοννίζεται στουςς διαδικτυακκούς τόπους έγχρωμο.
Το έμβλη
Το έμβλη
ημα της Ένω
ωσης είναι πά
άντα ευδιάκρριτο και βρίσ
σκεται σε προβεβλημένηη θέση. Η θέση και το
μέγεθόςς του είναι αννάλογη της κλίμακας
κ
του
υ υλικού ή το
ου εγγράφου
υ που χρησιμμοποιείται.
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Αναπαρα
αγωγή σε τετραχρωμία
τ
α: Το έμβληημα έχει τα
α χρώματα PANTONE RReflex Blue για την
επιφάνεεια του ορθογωνίου και PANTONE
P
Prrocess Yellow
w για τα αστέέρια.
PANTTONE Reflex Blu
ue
C 10 0 M 80 Y 0 K 0

PANT
TONE

Process

Yellow

C 0 M 0 Y 100 K 0

Για τοο Internet και τα
α ηλεκτρονικά μέσα:

R 0 G 51 B 153

255

R
#003399

G

204
2

B

0

#FFCC00

Αναπαρα
αγωγή σε έγγχρωμο φόνττο: Αν είναι αναπόφευκτ
α
το να χρησιμοποιηθεί
έγχρωμο
ο φόντο, ττο ορθογώνιο πρέπειι να πλαισσιώνεται μεε λευκό
περίγραμμα πάχου ς ίσου με το ένα εικκοστό πέμππτο του ύψ
ψους του
ορθογωννίου.
Το έμβλη
ημα της Ευρωπαϊκής Ένω
ωσης συνοδεεύεται από τις
τ ονομασίες των Ταμείω
ων.
Παρακάττω παρουσιά
άζονται οι ολλοκληρωμέννες εναλλακττικές εκδοχέςς σημάτων κκαι λογοτύπω
ων.

Ευρω
ωπαϊκή Ένωσηη
Ευρω
ωπαϊκό Ταμείοο
Περιιφερειακής Ανάάπτυξης

Ευρωπα
αϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
ακής Ανάπτυξης
Περιφερεια

ράξη χρηματτοδοτείται α
από περισσότερα του
Σεε περίπτωσηη που μια πρ
εννός Ταμεία, χρησιμοποιιείται η ευρω
ωπαϊκή σημα
α
αία με την αναφορά

στα Ευρω
ωπαϊκά Διαρ
ρθρωτικά κα
αι Επενδυτικά
ά Ταμεία.
Τυπογραφία

Παρουσίίαση των γρ
ραμματοσειρ
ρών που μποορούν να χρησιμοποιηθούν σε τίτλοους, χαρακτη
ηρισμούς
και μηνύ
ύματα καθώςς και σε όλη την επικοινω
ωνία.
Arial

Garam
mond

ΑΒΓ∆ΕΖΗ
ΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠ
ΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
Ω

ΑΒΓΔ
ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ
ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ
ΧΨΩ

αβγδεζηθ
θικλμνξοπρστυ
υφχψω

αβγδεζζηθικλμνξοπρστυφχψω

12345678
890

1234567890

Tahoma

Trebo
ouchet

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡ
ΡΣΤΥΦΧΨΩ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ
ΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
Ω

αβγδεζηθ
θικλμνξοπρστυ
υφχψω

αβγδεεζηθικλμνξοπρστυφχψω

12345678
890

12345
567890
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Calibri

Ubu
untu

ΑΒΓΔΕΖΗΘ
ΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΤΥΦΧΨΩ

ΑΒΓΔ
ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ
ΤΥΦΧΨΩ

αβγδεζηθιικλμνξοπρστυφ
φχψω
1234567890

αβγδ
δεζηθικλμνξο
οπρστυφχψω
ω
1234
4567890

Δεν επιττρέπονται πλάγιες
π
ή υπ
πογραμμισμ ένες παραλλαγές ούτε η χρήση ειιδικών εφέ για τους
χαρακτή
ήρες.
Η θέση ττου κειμένου
υ σε σχέση με
μ το έμβλημ
μα της Ένωσης δεν παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης
κατά καννένα τρόπο.
Το μέγεθ
θος των χρησ
σιμοποιούμεενων χαρακττήρων είναι ανάλογο
α
του
υ μεγέθους ττου εμβλήμα
ατος.
Ή
2014‐‐2020
Το λογόττυπο του ΕΠ Ήπειρος

Το λογόττυπο του ΕΣΠΑ
Α
Για εκτύπωση
η:

PANTONE Re
eflex Blue
C 100 M 80 Y 0 K 0

PANTONE Bright Red
C 5 M 100 Y 100 K 0

Για το Interne
et και τα ηλεκτρ
τρονικά μέσα:

R 0 G 51 B 15
53

R 255 G 0 B 0

#

#ff0000
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