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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α: ………-… 
 

 
 
Αθήνα:  13-2-2019 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 19202/EYKE285 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για την 

εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική 

αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια 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), 

 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, 
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    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) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006, 

12)Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ειδικότερα τα άρθρα 18 και 19 αυτού. 

13)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, 

14)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, 

15)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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16) 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 2014-2020 

από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει, 

17)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, 

18)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, 

19)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, 

20)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», 

21)Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), 

22)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). 

23)Την υπ’ αριθμ. 746/23.03.2017 (ΦΕΚ Β’ 1107/30.03.2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, με την οποία ορίζεται η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. 

Ήπειρος 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23)Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8406 final/6-12-17 που αφορά την 

έγκριση του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP004), όπως ισχύει. 

24)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. 

25)Το με αριθ. 3061/ΕΥΚΕ52/10.1.2019 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την 
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προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ, 

28)Την με αρ. πρωτ. 282/29.1.2019 απόφαση έγκρισης 13ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. Ηπειρος 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η 

μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

29)Την με αριθ. πρωτ. 395/1-2-2019 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον Υφυπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, με τίτλο 

«Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».  

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την Προκήρυξη της ∆ράσης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για 

οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια», 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 3b “Ανάπτυξη  και  υλοποίηση  νέων  επιχειρηματικών 

μοντέλων για ΜΜΕ ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση ”, και στον Ειδικό Στόχο 3.2.1: «Βελτίωση της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας». 

2. Η συνολική Επιχορηγούμενη ∆ημόσια ∆απάνη της ∆ράσης, στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.000.000€. Η ∆ημόσια ∆απάνη της ∆ράσης 

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό ∆ημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

3. Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών 

(18) με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 

20.000,00€ έως 200.000,00€. 

4. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της ∆ράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Απόφασης. 

5. Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση 

της ∆ράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική 

Πρόσκληση της ∆ράσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων, η διαδικασίας εξέτασης, 

αξιολόγησής και ένταξης τους, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία 

παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης τους, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι 
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λοιποί όροι της ∆ράσης. 

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

7. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης. 

8. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 

18/02/2019 ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 6/5/2019 ώρα 15.00. ∆εν τίθεται 

θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των 

προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 10/5/2019. 

9. Η Πρόσκληση να δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 

της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 

(ΕΥ∆ Ηπείρου) www.peproe.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και της Γενικής Γραμματείας 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.ependyseis.gr. 

10. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΥ∆ 

Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα, στο τηλ: 2651360533, και email: infoipiros@mou.gr. 

                                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

 

       Ευστάθιος Γιαννακίδης  
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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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ΟΡΟΣ  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ   ΟΡΟΥ 

οικονομική  δραστηριότητα,  καθώς  και  προσωπικές  εταιρείες  ή  ενώσεις 

προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα 

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Η  κατηγορία  των  επιχειρήσεων,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  του 

Παραρτήματος  Ι  –  Ορισμός  ΜΜΕ  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  651/2014  της 

Επιτροπής (Παράρτημα IV της παρούσας). 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Η  αξιολόγηση  και  ανάλυση  του  δυναμικού  ενός  σχεδίου,  με  στόχο  την 

υποστήριξη  της  διαδικασίας  λήψης  αποφάσεων,  αποκαλύπτοντας  κατά 

τρόπο  αντικειμενικό  και  ορθολογικό  τα  πλεονεκτήματα  και  τις  αδυναμίες 

του,  τις  ευκαιρίες  και  τις  απειλές  που  προκύπτουν  από  αυτό,  καθώς  και 

προσδιορίζοντας  τους  πόρους  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεσή  του  και, 

τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του. 

Έναρξη των εργασιών 

Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών 

που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης 

υποχρέωσης  για  την  παραγγελία  εξοπλισμού,  είτε  άλλης  ανάληψης 

υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και 

οι  προπαρασκευαστικές  εργασίες,  όπως  η  λήψη  αδειών  και  η  εκπόνηση 

μελετών  σκοπιμότητας,  δεν  θεωρούνται  έναρξη  των  εργασιών.  Για  τις 

εξαγορές   ως  έναρξη  εργασιών  νοείται  η στιγμή απόκτησης  των στοιχείων 

ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.   

Ένταση ενίσχυσης 

Το  ακαθάριστο  ποσό  της  ενίσχυσης  εκφραζόμενο  ως  ποσοστό  των 

επιλέξιμων  δαπανών,  πριν  από  την  αφαίρεση  φόρων  ή  άλλων 

επιβαρύνσεων· 

ΔΙΑΠ  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου 

Αριθμός εργαζομένων /ΕΜΕ 

Ο  αριθμός  των  εργαζομένων  αντιστοιχεί  στον  αριθμό  Eτήσιων Mονάδων 

Eργασίας (ΕΜΕ)  

Μία  (1)  ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε 

στην επιχείρηση ή για λογαριασμό  της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης  κατά  τη  διάρκεια  ολόκληρου  του  εξεταζόμενου  έτους.  Η 

εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους  ή  που  εργάστηκαν  με  καθεστώς  μερικής  απασχόλησης  ή  εποχιακά, 

υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ. 

Καθαρή αύξηση του αριθμού 

των εργαζομένων 

Η  καθαρή  αύξηση  του  αριθμού  εργαζομένων  στη  συγκεκριμένη 

επιχειρηματική εγκατάσταση σε σύγκριση με τον μέσο όρο σε μια δεδομένη 

χρονική  περίοδο.  Κάθε  θέση  εργασίας  που  καταργείται  κατά  την  εν  λόγω 

περίοδο  πρέπει,  ως  εκ  τούτου,  να  αφαιρείται  και  ο  αριθμός  των  ατόμων 

πλήρους, μερικής και εποχιακής απασχόλησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

σύμφωνα με τα κλάσματα των ετήσιων μονάδων εργασίας. 

Θέσεις εργασίας 

δημιουργούμενες άμεσα από 

Οι θέσεις εργασίας που αφορούν τη δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται 

η επένδυση, περιλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται 
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επενδυτικό έργο  ύστερα  από  αύξηση  του  ποσοστού  χρησιμοποίησης  της  παραγωγικής 

ικανότητας που δημιουργείται από την επένδυση. 

ΠΣΚΕ 

Πληροφοριακό  Σύστημα  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων:  το 

πληροφοριακό  σύστημα  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης, 

περιλαμβάνει  τις  διαδικασίες  και  τα  δεδομένα  που  απαιτούνται  για  τη 

διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της 

επιχειρηματικότητας.  Οι  διαδικασίες  περιγράφονται  σύμφωνα  με  τους 

ενωσιακούς  κανόνες  των  διαρθρωτικών  ταμείων  και  των  Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

Χαρακτήρας 

Κινήτρου 

Θεωρείται  ότι  οι  ενισχύσεις  έχουν  χαρακτήρα  κινήτρου,  εάν  ο  δικαιούχος 

έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος πριν από 

την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» 

8 

έγκριση του ΕΠ «Ήπειρος 2014‐2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. 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 2014‐

2020  από  Αρχές  Διαχείρισης  και  Ενδιάμεσους  Φορείς  –  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.  

11. Tην με αρ. πρωτ. 282/29.1.2019 απόφαση έγκρισης 13ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης  του  ΕΠ  Ήπειρος  2014‐2020,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  η  εξειδίκευση,  η 

μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

12. Η  υπ’  αριθμ.  746/23.03.2017  (ΦΕΚ  Β’  1107/30.03.2017)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη 

Ηπείρου,  με  την  οποία  ορίζεται  η  Διεύθυνση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  της 

Περιφέρειας Ηπείρου ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 

«Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» 

του Ε.Π. Ήπειρος 2014‐2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014‐20 
και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

14. Ο  Κανονισμός  (ΕΕ)  651/2014  της  Επιτροπής  για  την  κήρυξη  ορισμένων  κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 

της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ειδικότερα τα άρθρα 18 και 19 αυτού.  

15.  Η  με  αριθμ.  πρωτ.  126829  ΕΥΘΥ  1217(1)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  2784/Β’/21‐12‐

2015)  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 άρθρο 22 του Ν. 4314/2014. 

16. Ο  Ν.  4488/2017  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές  ασφαλιστικές  διατάξεις, 
ενίσχυση  της  προστασίας  των  εργαζομένων,  δικαιώματα  ατόμων  με  αναπηρίες  και  άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13‐09‐2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40. 

17. Το  με  Α.Π. 3061 /EYKE52 /10‐1‐2019  έγγραφο  της  ΕΥΚΕ  με  θέμα:  «Έκφραση  γνώμης  για 
Σχέδιο Πρόσκλησης» 

 

Το  θεσμικό  πλαίσιο  χορήγησης  των  κρατικών  ενισχύσεων  της  παρούσας  πρόσκλησης  είναι  το 

Άρθρο  18  «Ενισχύσεις  για  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  σε  ΜΜΕ»  ,  Άρθρο  19  «Ενισχύσεις  για 

συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 

2014  για  την  κήρυξη  ορισμένων  κατηγοριών  ενισχύσεων ως  συμβατών  με  την  κοινή  αγορά  κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία)  L 

187/1 της 26‐6‐2014. 

Σημειώνονται τα εξής: 

1.  Οι νομικές οντότητες που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο  7  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
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Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Έναρξη υποβολής προτάσεων  Λήξη υποβολής προτάσεων 

18/02/2019   6/5/2019  

Η ΕΥΔ Ηπείρου διατηρεί  το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών και κατανομής των 

ποσών με βάση  την πορεία υλοποίησης  των  έργων.  Κάθε  τροποποίηση  των ανωτέρω στοιχείων θα 

δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα  του  ΕΠ  ΗΠΕΙΡΟΣ  2014‐2020  (www.peproe.gr)  και  του  ΕΣΠΑ 

(www.espa.gr). 

Η  δράση  υλοποιείται  σε  όλα  τα  στάδια  (υποβολή,  αξιολόγηση,  ενστάσεις,  υπαγωγή,  έλεγχος, 

πιστοποίηση,  τροποποίηση,  πληρωμή,  έλεγχος  μακροχρονίων  υποχρεώσεων  κ.λ.π.)  μέσω  του 

Πληροφοριακού  Συστήματος  Κρατικών  Ενισχύσεων  (Π.Σ.Κ.Ε.),  η  πρόσβαση  στο  οποίο  δίνεται  στους 

δικαιούχους  των  ενισχύσεων  μέσω  της  ιστοσελίδας  www.ependyseis.gr/mis  και  στο  οποίο 

υποχρεωτικά  οι  δικαιούχοι  των  ενισχύσεων  υποβάλλουν  το  σύνολο  των  αιτημάτων  προς  την  ΔΙΑΠ 

Περιφέρειας  Ηπείρου  (π.χ.  αιτήματα  υποβολών,  ενστάσεις,  αιτήματα  ελέγχου,  αιτήματα 

τροποποίησης κ.λ.π.). 

Κωδικός πρόσκλησης  77/2019 

Τίτλος και περιγραφή Δράσης 

 “Εκπόνηση  και  εφαρμογή  επιχειρησιακών  σχεδίων  ΜΜΕ 

για  οργανωτική  αναδιάρθρωση  και  προσανατολισμό  στην 

εξωστρέφεια” 

Τομείς 

«Βιομηχανία  της  εμπειρίας  (τουρισμός,  πολιτισμός, 
δημιουργική  βιομηχανία)»,  «παροχή  υπηρεσιών  ΤΠΕ»  και 
«Παροχή Υπηρεσιών Υγείας / ευεξίας» 

Δείκτες εκροών 

 CO01: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη», 
συνολικός στόχος ΕΠ: 30(αριθμός) 

 CO02:«Αριθμός  επιχειρήσεων  που  λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις », συνολικός στόχος ΕΠ: 30(αριθμός) 

 CO08: «Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν  ενίσχυση»,  συνολικός  στόχος  ΕΠ:  30 
(ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 

*στη  συγκεκριμένη  δράση  οι  δύο  δείκτες  λαμβάνουν  την 
ίδια τιμή 

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης  Περιφέρεια Ηπείρου 

Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη  3.000.000€ 

Κατηγορία ενίσχυσης  Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων  Επιχορήγηση (Grant) 

Καθεστώς ενίσχυσης  651/2014 ΓΑΚ  

Ταμείο  ΕΤΠΑ 
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 Να έχουν συσταθεί πριν την 1.1.2016. 

 Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

της πρόσκλησης. 

 Να  μην  εκκρεμεί  σε  βάρος  τους  ανάκτηση  ενίσχυσης  κατόπιν  προηγούμενης  αποφάσεως  της 

Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 

αγορά. 

 Δεν  έχουν  επιβληθεί  στην  επιχείρηση  πρόστιμα  τα  οποία  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και 

δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 

      ‐ Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) 

‐ Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 

 Να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.  

 Να διαθέτουν ή να αποκτήσουν ηλεκτρονικές εφαρμογές που να απευθύνονται στο πελατειακό 

κοινό  (π.χ.  ιστοσελίδες  και  λοιπές  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  όπως  ηλεκτρονικά  σημεία 

πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα άτομα  με 

αναπηρία. 

 Να δεσμευθούν ότι οι προτάσεις δεν έχουν εγκριθεί και εφόσον εγκριθούν δεν θα υποβάλλουν 

αίτηση    για  χρηματοδότηση  από  άλλο  πρόγραμμα  εθνικών  ή  κοινοτικών  πόρων  για  τις  ίδιες 

επιλέξιμες δαπάνες. 

 Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων 

χρηματοδότησης.  

 Να μην εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.  

 Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 Nα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 

λειτουργίας.  Στην  περίπτωση  που  η  άδεια  δεν  έχει  εκδοθεί  ή  έχει  λήξει  χρονικά,  απαιτείται  η 

προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

 

•  οι  δημόσιες  επιχειρήσεις,  οι  δημόσιοι φορείς  ή  δημόσιοι  οργανισμοί  ή/και  οι  θυγατρικές  τους, 

καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή 

έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και 

όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού 

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 

παροχής  υπηρεσιών  και  οι  οποίες  εκμεταλλεύονται  κατόπιν  σχετικών  συμβάσεων  άδειες 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή 

διακριτικούς  τίτλους  και  τεχνογνωσία  για  την  χρήση  και  τη  διανομή  αγαθών  ή  υπηρεσιών  (π.χ. 

franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει  να πληροί  τον  χαρακτήρα  κινήτρου  και  για  τον  σκοπό αυτό  δεν 

πρέπει  να  έχει  γίνει  έναρξη  εργασιών  του  υπό  ενίσχυση  επενδυτικού  σχεδίου  πριν  από  την 

υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε 

αντίθετη  περίπτωση  το  σύνολο  του  επενδυτικού  σχεδίου  καθίσταται  μη  επιλέξιμο  προς 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



«

χρηματ

Όλα  τα

δράση.

σχεδίο

αποτελ

Επισημ

παρακο

 5. ΕΠΙ

Η  δράσ

επιχειρ

 

Στο Παρ

οποίους

Η  συγκε

Εξειδίκε

αναρτηθ

αγροδια

δημιουρ

υγείας/ε

 6. ΕΠΙ

6.1. 

 Οι κύριε

Α/Α 

1 

1.1  Σ

1.2 

Έ

ε

2 

2.1.  Δ

2.2  Λ

 

Οι  επιλέ

υπηρεσι

Ως  ημε

χρηματο

« Εκπόνηση κ

τοδότηση.  

α  ανωτέρω 

. Η μη ικανο

υ. Η μη  ικαν

λεί λόγο από

μαίνεται ότι 

ολούθηση τη

ΙΛΕΞΙΜΟΙ Τ

ση  αποσκοπ

ρήσεων με τη

άρτημα VIII 

ς πρέπει να δ

εκριμένη  δρ

υσης, όπως 

θεί  στην  ιστ

ατροφή  /με

ργική  βιομη

ευεξίας. 

ΙΛΕΞΙΜΕΣ Δ

ΕΠΙΛΕΞΙΜ

ες κατηγορίε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ –

Συμμετοχή σε

Έξοδα μετακί

εκθέσεις στο 

ΔΑΠΑΝΕΣ Π

Δαπάνες παρο

Λοιπές δαπάν

έξιμες  δαπάν

ιών και δαπά

ερομηνία  ε

οδότησης. 

και εφαρμογή

προαπαιτού

οποίηση κάθ

νοποίηση  το

όρριψης του 

η τήρηση τω

ης πράξης. 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑ

πεί  στον  προ

ην συμμετοχ

«ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠ

δραστηριοπο

ράση  είναι 

προέκυψε κ

τοσελίδα  της

εταποίηση 

ηχανία)  ,την

ΔΑΠΑΝΕΣ – 

ΜΕΣ ΔΑΠΑΝ

ες επιλέξιμω

Σ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓ

– ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ε Επαγγελματ

νησης και δια

εξωτερικό 

ΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

οχής υπηρεσι

νες για συμβο

νες  δίνονται

άνες προβολ

επιλεξιμότητ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ή επιχειρησια

προσανατο

ύμενα  αποτε

ε μιας εξ αυ

ους ή η  ελλι

προτεινόμεν

ων ανωτέρω 

ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ

οσανατολισμ

χή τους σε δι

ΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 

οιείται  η προ

συμβατή  μ

και από τη σ

ς  ΕΥΔ  Ηπείρ

προϊόντων, 

ν  παροχή 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΕΣ 

ν δαπανών (

ΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝ

– ΔΙΚΤΥΩΣΗ α

ικές εκθέσεις 

αμονής  των ε

/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ

ιών παρακολο

ουλευτικές κα

ι  με  τη  μορφ

λής και δικτύ

ας  δαπανώ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ακών σχεδίων
ολισμό στην ε

ελούν  προϋπ

υτών αποτελ

ιπής ή ανύπ

νου σχεδίου

προϋποθέσ

ΤΑΣ  

μό  στην  εξω

ιεθνείς εκθέσ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ος ενίσχυση 

με  την  εγκε

σχετική διαδ

ρου  www.pe

βιομηχανία

υπηρεσιών 

ΟΓΙΣΜΟΣ Π

(Κ.Δ.) και οι 

ΝΩΝ

αρ. 19

ως εκθέτης σ

εκπροσώπων 

ΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕ

ούθησης και δ

ι υποστηρικτι

φή  επιχορήγ

ωσης (κατηγ

ών  ορίζετα

Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 ΜΜΕ για οργ
εξωστρέφεια»

ποθέσεις  επ

εί συνθήκη α

παρκτη  τεκμη

. 

εων θα ελέγ

ωστρέφεια  μ

σεις. 

ΤΗΤΩΝ» ανα

επιχείρηση.

εκριμένη  Πε

ικασία Επιχε

eproe.gr  κα

α  της  εμπ

ΤΠΕ,  καθώ

ΡΑΞΕΩΝ 

επιμέρους υ

στο εξωτερικό

της επιχείρη

ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤ

διαχείρισης τη

ικές υπηρεσίε

γησης  και    α

γορία δαπάν

ι  η  ημερο

Σ  
γανωτική ανα
» 

ιλεξιμότητας

αποκλεισμού

ηρίωση για 

γχεται κατά τ

μικρών,  πολύ

αφέρονται οι

εριφερειακή

ειρηματικής 

ι  συγκεκριμ

πειρίας  (το

ώς  και  την

ποκατηγορί

σης που θα σ

ΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕ

ης υλοποίηση

ς σχετικές με 

αφορούν αμ

νης 1,2). 

ομηνία  υπο

αδιάρθρωση 

ς  και  συμμε

ύ του επιχει

την  ικανοπο

την υλοποίη

ύ  μικρών  κα

ι επιλέξιμοι 

ή  Στρατηγική

Ανακάλυψη

μένα  στους  τ

υρισμός,  π

ν  παροχή  υ

ίες τους είνα

συμμετάσχει 

ΕΙΡΗΣΕΩΝ  αρ

ς 

 το έργο 

μοιβές  υποστ

οβολής  της

και 

14 

ετοχής  στη 

ρηματικού 

οίηση  τους 

ση και την 

αι  μεσαίων 

ΚΑΔ στους 

ή  Έξυπνης 

ης που έχει 

τομείς  της  

πολιτισμός, 

υπηρεσιών 

αι οι εξής : 

ως εκθέτης σ

ρ.18

τηρικτικών 

ς  αίτησης 

σε 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» 

15 

Οι  επιλέξιμες δαπάνες πληρούν  τους όρους που καθορίζει  η αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 

Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  &  Τουρισμού  (ΦΕΚ 

3521/Β/01.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κ.Δ. 1. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση 

Επιλέξιμες  είναι  κάθε  μορφής  ενέργειες  που  στοχεύουν  στην  προβολή  της  επιχείρησης  και  στην 

προώθηση της υπηρεσίας /του προϊόντος της μέσω συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις εκτός Ελληνικής 

Επικράτειας.  

 Επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: 

‐Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης. 

‐Ενοίκιο  περιπτέρου,  κόστος  κατασκευής/διαμόρφωσης  αυτού  και  ενοικίαση  απαιτούμενου 

εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής. 

‐Κόστος  αποστολής  και  επιστροφής  των  εκθεμάτων  (συμπεριλαμβανομένου  και  του  κόστους 

ασφάλισης αυτών)  Επισημαίνεται  ότι  τα  εκθέματα θα αφορούν  την προβολή  της  επιχείρησης  στην 

έκθεση και όχι την διάθεση των προϊόντων αυτών. 

‐Αμοιβές  εξειδικευμένων  εξωτερικών  συνεργατών  απαραίτητων  για  τη  διαχείριση/λειτουργία  του 

περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν 

μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για 

κάθε έκθεση. 

Οι παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται στη κατηγορία «Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως 

εκθέτης στο εξωτερικό». 

‐ Έξοδα  μετακίνησης,  και  διαμονής  των  εκπροσώπων  της  επιχείρησης  που  θα  συμμετέχουν  σε  κάθε 

έκθεση.  Ως  εκπρόσωποι  της  επιχείρησης  νοούνται  ιδιοκτήτες,  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος,  στελέχη, 

εργαζόμενοι,  αντιπρόσωποι.  Επιλέξιμα  είναι  τα  κόστη  μέχρι  τεσσάρων  (4)  εκπροσώπων  της 

επιχείρησης.  Σημειώνεται  ότι  πρέπει  να  αποδεικνύεται  η  σχέση  προσώπου  και  επιχείρησης  με  την 

προσκόμιση ικανών παραδοτέων (μισθολογικές καταστάσεις, συμβάσεις συνεργασίας κ.λ.π.).  

‐ Επιλέξιμα είναι τα κόστη που αφορούν σε : 

 Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση 

 Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης.  Επισημαίνεται 

ότι δεν καλύπτεται η μίσθωση οχημάτων. 

 Κόστος  διαμονής  και  μετακινήσεων  μέχρι  του  ποσού  των  300€  επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού ανά άτομο ανά ημέρα. Οι ημέρες διαμονής είναι οι ημέρες που αφορούν 

την  εκδήλωση  που  προτίθεται  η  εταιρεία  να  συμμετάσχει  καθώς  και  μία  μέρα  πριν  και 

μετά την έκθεση. 

Στα αεροπορικά εισιτήρια είναι επιλέξιμοι οι φόροι –τέλη αεροδρομίου με τον περιορισμό μόνο της 

έκδοσης του εισιτηρίου μεταφοράς σε οικονομική θέση. 

Οι  παραπάνω  δαπάνες  περιλαμβάνονται  στη  κατηγορία  «Έξοδα  μετακίνησης  και  διαμονής    των 

εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτης σε εκθέσεις στο εξωτερικό».    

 

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο με την ιδιότητα του εκθέτη.  

Τονίζεται  ότι  για  να  χαρακτηριστεί  μία  έκθεση  «διεθνής»  θα  πρέπει  να  είναι  καταχωρημένη  στα 

μητρώα  του UFI  (Union  des  Foires  Internationales),  ο  πλέον  γνωστός  και  αναγνωρισμένος  διεθνής 

οργανισμός διοργανωτών εκθέσεων. Υπάρχουν όμως και πολλοί διοργανωτές ανά τον κόσμο που δεν 

είναι  μέλη  της UFI  επειδή δεν  επιθυμούν  την  χρέωση  για διάφορες  παροχές από  την UFI  (auditing 
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κλπ). Για τις περιπτώσεις αυτές ο UFI θεωρεί ότι μια έκθεση μπορεί να χαρακτηριστεί διεθνής όταν 

κατ’  ελάχιστο  το 10%  των  (άμεσων)  εκθετών και  το 5%  των επισκέψεων /  επισκεπτών προέρχονται 

από  ξένες  χώρες.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  χαρακτηρισμός  της  έκθεσης  ως  διεθνής  θα  πρέπει  να 

προκύπτει από τον διοργανωτή της κάθε έκθεσης. 

Το  κόστος  υπηρεσιών  είναι  επιλέξιμο  εφ’  όσον  αυτές  έχουν  παρασχεθεί  εντός  της  διάρκειας  του 

έργου. 

Για κάθε μία από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική τεχνική έκθεση. 

Απαραίτητα  παραστατικά  για  την  επιλεξιμότητα  και  πιστοποίηση  των  δαπανών,  θεωρούνται  τα 

εξοφλημένα  τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  του  προμηθευτή  προς  την  επιχείρηση,  στα  οποία  θα 

αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και θα υπάρχει αναφορά στις κατά περίπτωση παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

 

Κ.Δ. 2. Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων 

Επιλέξιμες  είναι  οι  δαπάνες  παροχής  εξειδικευμένων  υπηρεσιών  με  σύναψη  σχετικών  συμβάσεων 

που αφορούν: 

 υλοποίηση  παρακολούθηση  και    διαχείριση  του  επενδυτικού  σχεδίου,  δαπάνες  που  

περιλαμβάνονται  στη  κατηγορία  «Δαπάνες  παροχής  υπηρεσιών  παρακολούθησης  και 

διαχείρισης της υλοποίησης»,  

 έρευνα  αγοράς,  εκπόνηση  σχεδίων  προσανατολισμού  στην  εξωστρέφεια  (πχ  marketing 

plan),  δαπάνες που περιλαμβάνονται στη κατηγορία «Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές 

και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο»,  

 

υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να  αφορούν  στο  χρονικό  διάστημα  από  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης 

χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

 Δεν  αποτελούν  συνεχή  ή  περιοδική  δραστηριότητα  ούτε  συνδέονται  με  τις  συνήθεις 

λειτουργικές  δαπάνες  της  επιχείρησης,  όπως  π.χ.  τακτικές  υπηρεσίες  παροχής 

φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. 

 Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων 

περιλαμβάνονται  στη  συνολική  αμοιβή  τους  και  δεν  είναι  επιλέξιμες  ως  διακριτές 

δαπάνες. 

Για  την  τεκμηρίωση  των  δαπανών,  απαιτούνται  τα  αναφερόμενα  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ 

«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της πρόσκλησης. 

6.2. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω: 

i. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή 
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

ii. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. 

iii. Η  ενοικίαση  χώρου  για  συναντήσεις meetings  εκτός  του  χώρου  ενοικίασης    (περίπτερο)  για  την 

προβολή των προϊόντων της επιχείρησης. 
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iv. Δαπάνες  εργασιών  που  πραγματοποιούνται  πριν  την  έγκριση  των  προβλεπόμενων  από  τη 
νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων.  

v. Δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.   

vi. Δαπάνες  που αφορούν  την  εκπόνηση  μελετών  σκοπιμότητας  επίσης  δαπάνες  που αφορούν  την 
σύνταξη, παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εφόσον υπερβαίνει το ποσό 

των 3.500€ . 

vii. Δαπάνες προωθητικών ενεργειών. 

viii. Χρεωστικοί  τόκοι,  εκτός  επιχορηγήσεων  που  δίνονται  υπό  τη  μορφή  επιδότησης  επιτοκίου  ή 
επιδότησης  προμηθειών  εγγύησης,  οι  προμήθειες  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  τα  έξοδα 

συναλλάγματος  και  οι  χρεωστικές  συναλλαγματικές  διαφορές,  καθώς  και  τα  λοιπά  καθαρά 

χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. 

ix. Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας,  εκτός  της  περίπτωσης  που  δεν  είναι  ανακτήσιμος  δυνάμει  της 

εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει 

δικαίωμα  έκπτωσης  ή  επιστροφής  του  ΦΠΑ  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα ΦΠΑ,  όπως 

εκάστοτε  ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται 

με την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου και 

μόνο  για  το  μέρος  αυτό.  Ο  ΦΠΑ,  που  μπορεί  να  ανακτηθεί  με  οποιανδήποτε  τρόπο  δεν  είναι 

επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, 

που  χρησιμοποιούνται  για  την  άσκηση  δραστηριοτήτων,  που  υπάγονται  στα  ειδικά  καθεστώτα 

κατ’  αποκοπή  καταβολής  του  φόρου  δεν  είναι  επιλέξιμη  δαπάνη.  Στις  περιπτώσεις  που  ο ΦΠΑ 

βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες 

δεν  παρέχεται  δικαίωμα  έκπτωσης,  όσο  και  για  την  άσκηση  δραστηριοτήτων  για  τις  οποίες 

παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί 

να ανακτηθεί (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3). 

x. Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου 

xi. Κρατήσεις  υπέρ  του  ίδιου  του  δικαιούχου  ή  για  λογαριασμό  του  ή  παρακρατήσεις,  που 
επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο. 

xii. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

 

6.3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Όλες  οι  δαπάνες,  οι  οποίες  είναι  απαραίτητες  για  την  εκτέλεση  ενός  έργου,  οφείλουν  να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που 

διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ». 

Επισημαίνεται ότι: 

1.Για  την  περίπτωση  τιμολογίων  που  είναι  ξενόγλωσσα  (εκτός  αγγλικής)  και  δυσκολεύουν  την 

απόφαση για  την επιλεξιμότητά  τους μπορεί  να  ζητηθεί η μετάφραση  τους στην  ελληνική γλώσσα, 

από  επίσημο  φορέα.  Επίσης,  θα  προσκομίζονται  για  την  πιστοποίηση  των  δαπανών  όλα  τα 

συνοδευτικά  έγγραφα  και  οι  αντίστοιχες  τραπεζικές  συναλλαγές,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  ύπαρξη 

αξιόπιστης και επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την 

εξόφληση του προμηθευτή. 
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2.Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας του εξοπλισμού και 

μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση 

τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών αυτών. 

3.Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους 

αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως προσφορές, έρευνα αγοράς κλπ. 

4.Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για 

τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίησή 

τους.  Σε  περίπτωση  που  οι  δαπάνες  που  πιστοποιούνται  δεν  κριθούν  επιλέξιμες,  εύλογες  ή/και 

σχετικές  με  την  επιλέξιμη  δραστηριότητα  της  επιχείρησης  κατά  την  πιστοποίηση  τους,  θα  γίνεται 

δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό. 

5.Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε 

περίπτωση  λήψης  υπηρεσιών  (αποδείξεις  δαπανών,  τιμολόγια  αυτοπαράδοσης  κ.α).6.Συμβάσεις  ή 

Ιδιωτικά  Συμφωνητικά  συντάσσονται,  κατατίθενται  στην  φορολογική  αρχή  και  προσκομίζονται 

υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία. 

7. Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη. 

8.  Στην  περίπτωση  συμμετοχής  σε  εμπορικές  εκθέσεις,  απαιτείται  υποχρεωτικά  η  υλοποίηση 

δαπανών που αφορούν σε ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου. 

9. Η κάθε δικαιούχος επιχείρηση θα τύχει της εγκριθείσας ενίσχυσης, νοουμένου ότι έχει μεταβεί και 

παρευρίσκεται  στην  εκάστοτε  έκθεση  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπός  της.  Αν  η  επιχείρηση 

εκπροσωπηθεί  από  τον  αντιπρόσωπο  της  στη  χώρα  όπου  οργανώνεται  η  έκθεση,  θα  πρέπει  να 

υποβληθούν αναλυτικά τιμολόγια των διοργανωτών της έκθεσης τα οποία να εκδίδονται στο όνομα 

της  ελληνικής  επιχείρησης.  Σε  κάθε  περίπτωση  τα  έξοδα  διαμονής  και  μετακίνησης  πρέπει  να 

αφορούν αποκλειστικά στα στελέχη/εκπροσώπους  της  επιχείρησης.  Για  τον σκοπό αυτό οφείλει  να 

υποβάλει και σχετική βεβαίωση όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. 

 

6.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6.4.1. Προϋπολογισμός Πράξεων 

Η  συνολική  επιχορηγούμενη  Δημόσια  Δαπάνη  (Δ.Δ)  της  πρόσκλησης  είναι  3.000.000€.  Ο 

επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της και 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20.000,00€ και έως 200.000,00€.  

Κάθε  δυνητικός  δικαιούχος  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  επενδυτική  πρόταση  με  προϋπολογισμό 

μεγαλύτερο  του  μέγιστου  επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού,  δηλαδή  των  200.000,00€.  Στην 

περίπτωση  αυτή,  παρόλο  που  οι  υπερβάλλουσες  δαπάνες  δεν  επιχορηγούνται,  αντικείμενο 

αξιολόγησης  και  παρακολούθησης  ελέγχου  αποτελεί  το  σύνολο  της  επενδυτικής  πρότασης  και  το 

σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους , καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή.    

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος του ως άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου. 

6.4.2. Διάρκεια των έργων 

Η  χρονική  διάρκεια  υλοποίησης  των  έργων  είναι  έως  18  μήνες  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της 

Απόφασης ένταξης.  
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•πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης. 

•μπορεί  ο  συνδυασμός  τους  να  καλύπτει  την  ίδια δαπάνη υπό  τον όρο ότι  το άθροισμα όλων  των 
συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης  (το 
τμήμα  χρηματοδοτικού  εργαλείου  υποστηριζόμενο  από  το  ΕΣΠΑ μαζί  με  την  Επιχορήγηση  να  είναι 
μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου). 

•οι  επιχορηγήσεις  δεν  χρησιμοποιούνται  για  την  αποπληρωμή  στήριξης  που  ελήφθη  από 
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

Τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  του  ΕΣΠΑ  δεν  χρησιμοποιούνται  για  τη  προχρηματοδότηση 

επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση,  το Ακαθάριστο  Ισοδύναμο 

Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν 

οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων όταν αφορά τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. 

Η  ιδιωτική  συμμετοχή  του  δικαιούχου  της  ενίσχυσης  αποδεικνύεται  με  την  εξόφληση  των 

παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Στην  περίπτωση  που  το  υποβαλλόμενο  επενδυτικό  σχέδιο  έχει  προϋπολογισμό  μεγαλύτερο  του 

ανώτατου ορίου,  όπως ορίζεται  στην  ενότητα 6.4.1,  το ποσό πέραν  της  δημόσιας  δαπάνης  για  την 

κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση 

του σχεδίου. 

Ο  τραπεζικός  δανεισμός  δεν  είναι  υποχρεωτικός.  Εάν  χρησιμοποιηθεί  θα  πρέπει  να  έχει  τη  μορφή 

τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από 

άλλους  χρηματοδοτικούς  οργανισμούς,  αποκλειόμενης  της  μορφής  αλληλόχρεου  λογαριασμού. 

Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον 

υπάρχει  ξεχωριστή  πράξη  στον  εν  λόγω  λογαριασμό,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  το  δάνειο 

προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. 

Το  επενδυτικό  δάνειο  μπορεί  να  λαμβάνεται  και  σε  συνάλλαγμα.  Σε  κάθε  περίπτωση,  εφόσον  η 

επιχείρηση προσφύγει  σε δανεισμό  για  την  κάλυψη  του  χρηματοδοτικού σχήματος  της  επένδυσης, 

είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής 

σύμβασης  με  τις  απαραίτητες  πρόσθετες  πράξεις  εφόσον  η  κίνηση  του  δανείου  λάβει  χώρα  μέσω 

ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού. 

Είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης  (εκτός  της προκαταβολής)  σε  τράπεζα για 

την  παροχή  βραχυπρόθεσμου  δανείου  που  θα  αντιστοιχεί  σε  μέρος  ή  στο  σύνολο  της  δημόσιας 

χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

καταβολή  της  δημόσιας  χρηματοδότησης  γίνεται  απευθείας  στην  Τράπεζα  με  την  οποία  έχει 

υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις 

περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με 

το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος. 

7.4. Διάρθρωση Προϋπολογισμού 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς 

που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως 
ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν της δημόσιας 

χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική 
συμμετοχή.ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
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ii.  να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συν/νο Παράρτημα Ι.2 σε pdf και xls μορφή  . 

Το  Παράρτημα  Ι.2  παρέχεται  από  την  ΕΥΔ  Ηπείρου  συν/νο  στην  παρούσα  πρόσκληση 

αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και www.peproe.gr, 

        iii.  να  επισυνάψει  στο    Π.Σ.Κ.Ε.  τα  έντυπα  που  προβλέπονται  από  την  πρόσκληση  στο 

Παράρτημα VIII να υποβληθούν ηλεκτρονικά  

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά 

την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι   αιτήσεις 

χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων στο ΠΣΚΕ 

και  των  δηλωθέντων  στοιχείων  στο Παράρτημα  Ι.2,  που  αναρτάται  σε pdf  μορφή  στα    οικονομικά 

στοιχεία του έργου (πχ δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια δαπάνη κλπ) τότε κατισχύουν τα δηλωθέντα 

ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ στοιχεία. 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 18/2/2019 ώρα 13:00 και έως την 6.5.2019 και θα κλείσει 

στις  15:00  της  συγκεκριμένης  ημέρας.  Μετά  τη  λήξη  της  ημερομηνίας  και  ώρας  της  ηλεκτρονικής 

υποβολής  των  αιτήσεων  χρηματοδότησης,  δεν  γίνεται  αποδεκτή  καμία  υποβολή  επενδυτικού 

σχεδίου. 

Οι  δικαιούχοι  φέρουν  την  ευθύνη  της  πλήρους  και  ορθής  συμπλήρωσης  της  ηλεκτρονικής  τους 

αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, δεν επιτρέπεται 

μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 

75)  για  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  σε  αυτήν.  Συνεπώς,  θα  πρέπει  να  εμφανίζει  ταυτότητα 

περιεχομένου με  τα  ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια    των στοιχείων που δηλώνονται στην 

αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Επιτρέπεται  η  ακύρωση  της  ηλεκτρονικής  αίτησης  χρηματοδότησης  υπό  την  προϋπόθεση  να  έχει 

υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν 

την  καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  των αιτήσεων  χρηματοδότησης στη Δράση. Η 

αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του δικαιούχου ηλεκτρονικά μέσω  του 

ΠΣΚΕ  (http://www.ependyseis.gr/mis).  Η  επιλογή  αυτή  οδηγεί  αυτόματα  στην  παραίτηση  του 

δικαιούχου από την υποβληθείσα αίτησή του και παρέχει τη δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης 

χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

Η  υποβολή  αίτησης  συμμετοχής  στη  δράση  συνιστά  επίσης  εξουσιοδότηση  προς  την  ΕΥΔ  Ηπείρου 

/ΔΙΑΠ    για  την  περαιτέρω  επεξεργασία  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  των  προσωπικών  δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 

 για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  της  παρούσας  δράσης  (ενδεικτικά:  έλεγχοι  και  διασταυρώσεις 

κατά  την  υποβολή,  αξιολόγηση,  παρακολούθηση  τήρησης  των  υποχρεώσεων  των 

Δικαιούχων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν 

λόγω δράσης. 

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και ειδικότερα στη διεύθυνση e‐mail που έχει δηλώσει στο έντυπο Υποβολής προς τη ΔΙΑΠ  επέχουν 

θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.  
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Οι  αξιολογητές  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  είναι  συντάκτες  προτάσεων  που  θα  υποβληθούν  στο 

πλαίσιο  της  πρόσκλησης  και  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  την  απαιτούμενη  ανεξαρτησία,  μέσω  της 

υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. 

Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Για  τις ανάγκες  της αξιολογικής διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των αξιολογητών όλο  το σχετικό 

υλικό. 

Οι  αξιολογητές  δε  θα  μπορούν  να  ασχοληθούν  με  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  των 

αποτελεσμάτων των έργων. 

10.1.2. Επιτροπή αξιολόγησης 

Για  τις  ανάγκες  της  εγκριτικής  διαδικασίας  της  δράσης  θα  συσταθεί  Επιτροπή  Αξιολόγησης  με 

απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου.  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  αποτελεί  δευτεροβάθμιο  όργανο 

αξιολόγησης  η  οποία  εξετάζει  σε  δεύτερο  βαθμό  και  οριστικοποιεί  τον  προϋπολογισμό  του 

επενδυτικού σχεδίου και την τελική βαθμολογία στο Π.Σ.Κ.Ε. 

Στην απόφαση σύστασης θα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας της, 

θα ορίζονται τα μέλη της και ότι άλλο απαιτείται.  

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την 

παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων. 

10.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με  το  πέρας  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  αιτήσεων  χρηματοδότησης,  ακολουθεί  η  διαδικασία 

αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η  ΔΙΑΠ  αναλαμβάνει  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  της  διοργάνωσης  και  υποστήριξης  της 

διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ.   

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δύνανται να γίνουν 

διασταυρώσεις  δεδομένων, ώστε  να  επαληθευθεί  η  ακρίβεια  των  δηλωθέντων  στοιχείων  και  να 

αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει 3 (τρία)  στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας 

 ΣΤΑΔΙΟ Β: έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.  

Ο έλεγχος των σταδίων Α και Β απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων εκτός από το κριτήριο Β.6 

που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται».  

Η αξιολόγηση του σταδίου Γ γίνεται ανά κριτήριο Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου 

προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον συντελεστή στάθμισής του και 

πρέπει να τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. 

10.2.1. Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση 

Στον αξιολογητή ανοίγουν στο Π.Σ.Κ.Ε. στην ενέργεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία του Παραρτήματος 

Ι.1 τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης στο Π.Σ.Κ.Ε. κατά το στάδιο 

της υποβολής  και  όλα  τα πεδία αυτής δύναται  να  τροποποιηθούν από  τον αξιολογητή με βάση  τα 
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στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του φυσικού και ηλεκτρονικού 

φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός δικαιούχος.  

Η υπόλοιπη αξιολόγηση  των σταδίων Α «έλεγχος πληρότητας πρότασης», Β «έλεγχος επιλεξιμότητας 

πρότασης»  και  Γ  «αξιολόγηση  των  προτάσεων  ανά  ομάδα  κριτηρίων»  γίνεται  εκτός  ΠΣΚΕ  σε 

τυποποιημένο  έντυπο  αξιολόγησης  το  οποίο  παρέχει  η  ΕΥΔ  Ηπείρου    και  το  οποίο  ο  αξιολογητής 

συμπληρώνει  πλήρως.  Ο  αξιολογητής  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  πρόσκλησης,  τα  δεδομένα  της 

υποβολής,  τα  στοιχεία  του  φυσικού  φακέλου  και  τις  οδηγίες  βαθμολόγησης  εκάστου  κριτηρίου 

αξιολογεί  το  σύνολο  των  κριτηρίων  του  κάθε  σταδίου,  εισάγει  την  σχετική  βαθμολόγηση  του 

κριτηρίου στο τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης και αφού το συμπληρώσει πλήρως το ανεβάζει σε 

pdf  αρχείο  ως  συν/νο  στην  αξιολόγηση  του.  Στην  συνέχεια  ο  αξιολογητής  εισάγει  στο  ΠΣΚΕ  τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β, καθώς και την βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων 

και το ΠΣΚΕ υπολογίζει την συνολική βαθμολογία κάθε πρότασης. 

Σε  κάθε  περίπτωση ο αξιολογητής  διενεργεί  πλήρως  την αξιολόγηση  και  αξιολογεί  και  βαθμολογεί 

όλα  τα  κριτήρια  ανεξάρτητα  εάν  στο/α  στάδια  Α  ή/και  Β  η  πρόταση  κρίνεται  μη  πλήρης  ή/και  μη 

παραδεκτή.  

Μετά  την  οριστικοποίηση  του  συνόλου  των  αξιολογήσεων  η  αξιολόγηση  προχωρά  στο  επόμενο 

στάδιο αξιολόγησης, την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

10.2.2. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση  

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  οριστικοποιεί  την  τελική  βαθμολογία  και  το  φυσικό  και  οικονομικό 

αντικείμενο  της  κάθε  πρότασης  έχοντας  την  ευθύνη  ελέγχου  της  αξιολόγησης  και  όπου  κρίνει 

σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

πρότασης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση.  

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  η  Επιτροπή Αξιολόγησης  διενεργεί  την  αξιολόγηση,  καθώς  και  τα  πεδία  τα 

οποία αξιολογεί, είναι ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή. 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει: 

 Πίνακα  εγκεκριμένων  αιτήσεων  προς  ενίσχυση,  με  το  συνολικό  προϋπολογισμό  και  την 

αναλογούσα δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένη αίτηση 

 Πίνακα  εγκεκριμένων  αιτήσεων  μη  ενισχυόμενων,  λόγω  εξάντλησης  προϋπολογισμού 

πρόσκλησης 

 Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης  

Σημειώνεται  ότι  οι  προτάσεις  κατατάσσονται  στους  πίνακες  με  φθίνουσα  σειρά  σύμφωνα  με  τη 

βαθμολογία του Σταδίου Γ. 

Το  πρακτικό  διαβιβάζεται  στη  ΔΙΑΠ ώστε  να  εκδοθεί  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  με  τα 

αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  και  τον  κατάλογο  δικαιούχων  και  ο  Πίνακας  Κατάταξης 

οριστικοποιείται. Η απόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

www.php.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ  www.peproe.gr .    

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ  για το αποτέλεσμα 

της αξιολόγησης. 

Κάθε  υποψήφιος  που  το  επενδυτικό  του  σχέδιο  κρίθηκε  ως  απορριπτέο  ή  εγκεκριμένο  με 

τροποποιήσεις  του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου   ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΠΣΚΕ  καθώς  και  με  συστημένη  επί  αποδείξει  επιστολή  για  το  αποτέλεσμα  της  αξιολόγησης  και  τη 

δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.    
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10.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Η  αξιολόγηση  διενεργείται  βάσει  εγκεκριμένων  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  Ε.Π. 

κριτηρίων, σε τρία στάδια. 

ΣΤΑΔΙΟ Α – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ   

Το κριτήριο βάσει του οποίου αξιολογούνται οι προτάσεις είναι το εξής: 

1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 

ΣΤΑΔΙΟ Β – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής: 

1. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση 

2. Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

3. Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου 

4. Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 

στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της  πρόσκλησης  

5. Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων 

6. Υποβολή  αποφάσεων  των  αρμοδίων  ή/και  συλλογικών  οργάνων  του  δικαιούχου  ή  άλλων 

αρμοδίων οργάνων 

7. Πληρούνται  όλες  οι  προϋποθέσεις  του  κεφαλαίου  Ι,  ΙΙ  καθώς  και  οι  ειδικές  προϋποθέσεις  των 

άρθρων 18, 19   του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014. 

8. Η  πρόταση  κρίνεται  ως  παραδεκτή  με  βάση  τα  αναγραφόμενα  στην  πρόσκληση  υποβολής 

προτάσεων 

 Ο  έλεγχος  των  σταδίων  Α  και  Β  απαιτεί  την  εκπλήρωση  όλων  των  κριτηρίων  εκτός  από  το 

κριτήριο Β.6 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν εφαρμόζεται. 

ΣΤΑΔΙΟ Γ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1.Μέσος ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών (ΡΜΚΕ) την διετία  2016,2017  

2.Μέσος ρυθμός κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (ΚΠΤΦΑ) την διετία  2016,2017  

3.Επενδυτική  πολιτική  (ιδιωτική  συμμετοχή  σε  ποσοστό  του  κύκλου  εργασιών  για  χρηματοδότηση 

επενδύσεων την διετία 2016,2017) 

4.Εξέλιξη απασχόλησης στην επιχείρηση την διετία 2017,2018 

5.Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) 

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου: 0 

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο  τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας  της πρότασης αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

10.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η διαδικασία ενστάσεων 

ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης 
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«Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ’  αριθμ.  81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015  (ΦΕΚ 

1822/Β/24.08.2015)  Υπουργικής Απόφασης για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για 

τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014‐2020» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016). 

Ο  ενδιαφερόμενος  δύναται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  από  τη 

γνωστοποίηση  των  αποτελεσμάτων  της  αξιολόγησης  να  υποβάλει  διοικητική  ένσταση  (ενδικοφανή 

προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999) σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη 

βαθμολόγησή  της  και  τους  όρους  έγκρισής  της,  μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Κρατικών 

Ενισχύσεων  και  αποστέλλοντας  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  τεκμηρίωσης  στη  ΔΙΑΠ  ,  εντός  της  ίδιας 

αποκλειστικής προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική 

υποβολή  της  ένστασης  γίνεται  στο  ΠΣΚΕ  με  συμπλήρωση  των  σχετικών  πεδίων  του  σημείου 

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ. Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον 

περιγραφόμενο  στο  κεφάλαιο  8  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Στην  περίπτωση  υποβολής  και  αποστολής  (ταχυδρομικά  ή  με  ταχυμεταφορά)  ο  φάκελος  θα φέρει 

εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  

Για  τη  δράση  «  Εκπόνηση  και  εφαρμογή  επιχειρησιακών  σχεδίων ΜΜΕ  για  οργανωτική 

αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια»  

Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 

ΑΦΜ «......................................................................................................» 

Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου   : «………………….» 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 

 

Η  εξέταση  των  ενστάσεων  γίνεται μέσω  του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Οι 

αποφάσεις  επί  των  ενστάσεων  εκδίδονται  εντός  δεκαπέντε  (15)  εργάσιμων  ημερών  και 

γνωστοποιούνται  στην  ΔΙΑΠ.  Επίσης,  γνωστοποιούνται  στους  ενδιαφερομένους  με  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, μέσω του ΠΣΚΕ καθώς και με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, ώστε να λαμβάνουν 

εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της. 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης 

Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης Ένστασης. 

10.5.  ΕΓΚΡΙΣΗ  

10.5.1. Διαδικασία έγκρισης 

Η ένταξη των έργων στη Δράση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου μετά από εισήγηση 

της ΔΙΑΠ. Οι αποφάσεις ένταξης κοινοποιούνται στην ΕΥΔ Ηπείρου. 

Σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων και έκδοσης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης ενεργοποιείται 

εκ νέου η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία και εκδίδεται συμπληρωματική Απόφαση Ένταξης. 
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αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ανεξαρτήτως του ποσού της 

κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής και για κάθε μέρος αυτής. 

 Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής είναι : 

 Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) 

προς  τον πάροχο  /προμηθευτή,  η  οποία    πρέπει  να  έχει  πληρωθεί από  την  Τράπεζα  σε  χρόνο 

προγενέστερο  της  συμβατικής  ημερομηνίας  ολοκλήρωσης  του  έργου.  Για  την  πιστοποίηση  της 

πληρωμής απαιτείται  τουλάχιστον:  (α)  τα σχετικά με  την  εκδοθείσα  τραπεζική  επιταγή  έντυπα 

κίνησης  των  επαγγελματικών  τραπεζικών  λογαριασμών  (extrait)  της  επιχορηγούμενης 

επιχείρησης  και  βεβαίωση  της  τράπεζας  ότι  έχει  εξοφληθεί  (αριθμός  επιταγής‐ημερομηνία‐

ποσό), (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

 Κατάθεση μετρητών από  τον λήπτη  της  ενίσχυσης  (δικαιούχο)  στον  τραπεζικό λογαριασμό  του  

πάροχου/προμηθευτή.  Για  την  πιστοποίηση  της  πληρωμής  απαιτείται  τουλάχιστον:  (α)  το 

αντίγραφο  κατάθεσης  του  ποσού  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  από  τον  οποίο  θα  φαίνεται  ως 

δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών ή και υπηρεσιών προς τον λήπτη της 

ενίσχυσης (δικαιούχο), ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού που 

αφορά η πληρωμή, (β) καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού 

από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).  

 Μεταφορά  από  τον  εταιρικό  λογαριασμό  του  λήπτη  της  ενίσχυσης  (δικαιούχου)  σε  εταιρικό 

λογαριασμό  του  παρόχου/προμηθευτή.  Για  την  πιστοποίηση  της  πληρωμής  απαιτείται 

τουλάχιστον:  (α)  αντίγραφο  του  εγγράφου  της  τράπεζας  για  μεταφορά  χρημάτων  όπου 

φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών  (β) απόδειξη είσπραξης του παρόχου /προμηθευτή (γ) 

καρτέλα παρόχου / προμηθευτή(λογαριασμός 50). 

 Έκδοση  Τραπεζικής  Επιταγής  από  την  επιχορηγούμενη  επιχείρηση  προς  τον  

πάροχο/προμηθευτή,  από  νόμιμα  λειτουργούσα  στην  Ελλάδα  τράπεζα,  μέσω  αντίστοιχης 

κατάθεσης  μετρητών  στην  τράπεζα  από  την  επιχορηγούμενη  επιχείρηση.  Για  την  πιστοποίηση 

της  πληρωμής  αποδεικτικά  εκτός  των  άλλων  (π.χ.  καταθετήριο)  αποτελούν  τα  έγγραφα  της 

τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον πάροχο/προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία 

του σώματος της αντίστοιχης επιταγής. 

 Ηλεκτρονική  συναλλαγή  (κίνηση  web‐banking  ή  κίνηση  μεταφοράς  μέσω  web  από  και  προς 

ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την 

πιστοποίηση  της  πληρωμής  απαιτούνται:  (α)  αντίγραφο  κίνησης  του  εταιρικού  λογαριασμού 

(extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου)  χρονικής  διάρκειας  τουλάχιστον  ενός  μηνός  μετά  την  πραγματοποίηση  της 

πληρωμής,,  (β)  αντίγραφο  της ηλεκτρονικής συναλλαγής από  το οποίο θα προκύπτει  ο  λήπτης 

του  ποσού  πληρωμής,  δηλαδή  ο  πάροχος  /προμηθευτής  των  αγαθών  και  υπηρεσιών  και  ο 

πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) 

παρόχου/ προμηθευτή (λογαριασμός 50).  

 Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για 

την  πιστοποίηση  της  πληρωμής  είναι  η  κάρτα  να  έχει  εκδοθεί  στο  όνομα  της  δικαιούχου 

επιχείρησης της ενίσχυσης, ή να συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται 

σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα της δικαιούχου επιχείρησης της ενίσχυσης, ή  του 

επιχειρηματία για την περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει 

επαρκής  διαδρομή  ελέγχου,  δηλαδή  να  αποδεικνύεται  η  αγορά  των  αντίστοιχων 

αγαθών/υπηρεσιών  και  η  χρέωση  της  κάρτας  του  Δικαιούχου  (ανεξάρτητα  εάν  η  συναλλαγή 
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αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση απαιτούνται: (α) 

αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που 

τηρείται  σε  Πάροχο  Υπηρεσιών  Πληρωμών  που  αποτυπώνει  τις  κινήσεις  της  κάρτας  και  στο 

οποίο  να  εμφαίνεται  μία  δόση  ή  η  εφάπαξ  καταβολή  για  τη  συναλλαγή  και  (β)  αναλυτικό 

καθολικό  (καρτέλα)  παρόχου  /προμηθευτή(λογαριασμός 50)  και  καρτέλα  πελάτη  (λογ. 30)  της 

αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης. 

 Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής ‐ ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης 

(Δικαιούχου)  στα  ΕΛΤΑ  για  εξόφληση  του  παρόχου/προμηθευτή,  σε  χρόνο  προγενέστερο  της 

ημερομηνίας  πιστοποίησης  της  δαπάνης.  Για  την  πιστοποίηση  της  πληρωμής  απαιτείται:  (α) 

αποδεικτικά  έκδοσης  και  είσπραξης  της  ταχυδρομικής  επιταγής,  όπου  θα  αναγράφονται  τα 

στοιχεία  του Δικαιούχου  και  του παρόχου/  προμηθευτή  και  (β)  αναλυτικό  καθολικό  (καρτέλα) 

παρόχου /προμηθευτή  (λογαριασμός 50) και καρτέλα πελάτη  (λογ. 30)  της αντισυμβαλλόμενης 

επιχείρησης. 

Διευκρινίζεται  ότι  η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  δικαιολογητικού  με  τίτλο  «αναλυτικό 

καθολικό  (καρτέλα)  παρόχου  /προμηθευτή  (λογαριασμός  50)»  ισχύει  μόνο  για  τους  δικαιούχους 

που τηρούν Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας). 

Στις  περιπτώσεις  όπου  από  τα  ως  άνω  περιγραφόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τις 

εξοφλήσεις  με  τη  χρήση  τραπεζικού  μέσου  πληρωμής,  δεν  προκύπτουν  σαφώς  τα  στοιχεία  των 

αντισυμβαλλομένων ή για εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου  (π.χ. εξοφλήσεις ενοικίων) δύναται 

να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση 

παρόχου /προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής. 

Σε  περίπτωση  εξόφλησης  παραστατικού  μέσω  μετρητών  (καθαρής  αξίας  έως  και  500€)  τα 

απαιτούμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τις  συναλλαγές  αυτές  είναι  (εκτός  του  τιμολογίου 

αγοράς  αγαθών  ή  παροχής  υπηρεσιών):  απόδειξη  είσπραξης  του  προμηθευτή  ή  έγγραφο 

ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής. 

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα 

με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης  (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), 

λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). 

Επισημαίνεται ότι: 

 Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την οριστικοποίηση της τελικής 

έκθεση επαλήθευσης‐πιστοποίησης. 

 Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

είναι  οποιοδήποτε  τιμολόγιο  περιέχει  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  από  τα  Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

Για  τους  σκοπούς  πιστοποίησης  των  δαπανών  της  επένδυσης,  τα  ηλεκτρονικά  τιμολόγια  θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται. 

 Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία 

θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης 

ξεχωριστής  λογιστικής  μερίδας  θα  πρέπει  να  είναι  διακριτό  το  σύνολο  των  δαπανών  της 

επιχορηγούμενης επένδυσης.  

 Οι  δαπάνες  του  επενδυτικού  σχεδίου  είναι  επιλέξιμες  εφόσον  συμμορφώνονται  προς  τις 

απαιτήσεις της εφαρμοστέας ισχύουσας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 

 Όλες οι εταιρείες‐πάροχοι /προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες της δράσης θα πρέπει 

να  τηρούν  εταιρικό  τραπεζικό  λογαριασμό.  Σε  περίπτωση  καταθέσεων  σε  προσωπικό 
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λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

 Δεν  είναι  επιτρεπτή  η  εξόφληση  του  παρόχου  /προμηθευτή  μέσω  λογαριασμών  και 

παραστατικών των εταίρων /μετόχων της επιχείρησης. 

 Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων. 

 Δεν  επιτρέπεται  κατακερματισμός  (κατάτμηση)  δαπάνης  που  οδηγεί  σε  αποφυγή  των 

υποχρεώσεων  για  τους  αποδεκτούς  τρόπους  εξόφλησης  (δηλαδή  δεν  επιτρέπεται  τμηματική 

έκδοση  τιμολογίου,  με  σκοπό  την  μετάπτωση  σε  μικρότερη  κατηγορία,  για  την  εξόφληση  των 

δαπανών αυτών με μετρητά).  

 Δεν  είναι  επιλέξιμοι  οι  χρεωστικοί  τόκοι,  οι  προμήθειες  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών,  τα 

έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 

χρηματοοικονομικά  έξοδα  του  δικαιούχου.  Επίσης,  οι  δαπάνες  για  πρόστιμα,  προσαυξήσεις, 

χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες. 

11.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

11.2.1. Λογιστική παρακολούθηση 

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την υλοποίηση, 

την  παρακολούθηση  και  τη  διασφάλιση  της  προόδου  του  έργου  τους,  την  ορθή  τήρηση  των 

χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών, καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους.  

Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρίζονται  όλες  οι  σχετικές  δαπάνες  του  επενδυτικού  σχεδίου.  Σε  περίπτωση  μη  τήρησης 

ξεχωριστής  λογιστικής  μερίδας  θα  πρέπει  να  είναι  διακριτό  το  σύνολο  των  δαπανών  της 

επιχορηγούμενης επένδυσης 

Τα  παραστατικά  δαπανών  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  εξοφλημένα  τιμολόγια  ή  από  λογιστικά 

έγγραφα  ισοδύναμης  αποδεικτικής  ισχύος  σύμφωνα  με  την  εθνική  νομοθεσία.  Τα  πρωτότυπα  των 

παραστατικών  δαπανών  πρέπει  να  σφραγίζονται  με  την  ακόλουθη  ένδειξη:  «ΕΠ  “ΗΠΕΙΡΟΣ”  2014‐

2020/ (κωδικός και ακρωνύμιο του έργου)». 

Όλα  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  την  εκτέλεση  του  έργου  πρέπει  να  τηρούνται,  τόσο  κατά  τη 

διάρκεια  της  περιόδου  εκτέλεσης  του  έργου,  όσο  και  μετά  απ’  αυτή,  για  χρονικό  διάστημα 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως όχι 

μικρότερο  από  το  χρόνο  παραγραφής  της  αξίωσης  του  Δημοσίου  για  την  επιστροφή  αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης  των πρωτοτύπων δικαιολογητικών 

του έργου εξακολουθεί να  ισχύει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας 

προκύπτει  ότι  ο  φορέας  απέκτησε  δικαίωμα  καταστροφής  των  σχετικών  στοιχείων  μετά  από 

φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των 

πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των 

σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης. 

Η λογιστική παρακολούθηση των έργων γίνεται από τη ΔΙΑΠ.  

Εφόσον  ο  φορέας  ασκεί  επιλέξιμη  και  μη  επιλέξιμη  για  τον  Καν. 651/2014 δραστηριότητα  ,  με  τη 
διακριτή λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων 

δραστηριοτήτων.  
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11.2.2. Επαλήθευση  

Η παρακολούθηση  των  έργων  θα  γίνεται  από  την  Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  της 

Περιφέρειας Ηπείρου (ΔΙΑΠ). Η ΔΙΑΠ καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου διατηρούν το 

δικαίωμα,  να  ελέγχουν  όποτε  κρίνεται  απαραίτητο,  την  πορεία  του  φυσικού  και  του  οικονομικού 

αντικειμένου του έργου. 

Εναλλακτικά  ο  δικαιούχος,  όσον  αφορά  το  οικονομικό  αντικείμενο,  δύναται  να  αναθέτει  την 

πιστοποίηση των δαπανών σε ορκωτούς λογιστές / ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών 

της  Ε.Λ.Τ.Ε.  Το  έργο  του  ορκωτού  λογιστή  περιλαμβάνει,  μεταξύ  άλλων,  την  υποβολή  έκθεσης 

ελέγχου που αφορά  τον  έλεγχο  της  νομιμότητας  και  της  κανονικότητας διενέργειας  και  εξόφλησης 

των δαπανών και της ορθής λογιστικής καταχώρησής της,  την πραγματοποίηση των δαπανών εντός 

της  επιλέξιμης  περιόδου,  την  ύπαρξη  επαρκών  δικαιολογητικών  για  τον  συσχετισμό  αυτών  με  το 

συγκεκριμένο  έργο,  καθώς  και  τη  συμμόρφωση  με  της  όρους  της  απόφασης  χρηματοδότησης.  Οι 

ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους 

είναι επιλέξιμη στην οικεία δράση μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Η ΔΙΑΠ εκδίδει 

ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και της διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου. 

Το  σύνολο  των  ενεργειών  επαλήθευσης  πιστοποίησης  (αίτημα  επαλήθευσης,  επαλήθευση  έργων, 

πιστοποίηση, κ.λπ.) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

1.  Αίτημα Επαλήθευσης  

Τα Αιτήματα Επαλήθευσης υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα 

σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ 

έντυπο  αιτήματος  επαλήθευσης,  το  οποίο  παρέχεται  από  την  ΕΥΔ  Ηπείρου/ΔΙΑΠ  στον  ιστότοπο 

www.peproe.gr , το οποίο ο δικαιούχος αναπαράγει και συμπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει 

στο ΠΣΚΕ σε pdf μορφή. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά  και  παραστατικά  όπως  αυτά  καθορίζονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της παρούσας. Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε φυσική 

μορφή είναι  ίδιος με  τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία  (1) φορά και μετά  την 

εκτέλεση  τουλάχιστον  του  50%  του  επιχορηγούμενου  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου 

(υποβληθείσες δαπάνες).  

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης ‐ Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της σχετικής πράξης . 

2. Επαλήθευση έργων 

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής επαλήθευσης του Φυσικού 

και  Οικονομικού  Αντικειμένου  (ΦΟΑ)  από  ορισμένο  όργανο  ελέγχου,  με  απόφαση  του  αρμόδιου 

οργάνου,  για  το  σκοπό  αυτό  όργανο  ελέγχου  κατόπιν  Αιτήματος  Επαλήθευσης‐  του  δικαιούχου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). 

Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών για 

την υλοποίηση της επένδυσης, στην πιστοποίησή τους καθώς και στο εύλογο του κόστους αυτών και 

στην καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. 

Κατά την επαλήθευση: 
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 γίνεται  έλεγχος  της  επιλεξιμότητας,  της  ορθότητας,  της  σκοπιμότητας,  της  εγκυρότητας  και 

της  νομιμότητας  της  επένδυσης,  καθώς  και  των  συγκεκριμένων  πραγματοποιηθεισών 

δαπανών , 

 διαπιστώνεται η ορθή κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες Κατηγορίες Δαπανών και ανά 

ποσοτικό στοιχείο, 

 επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους, 

 γίνεται  έλεγχος έκδοσης  των πρωτότυπων παραστατικών και  εξόφλησης  των δαπανών,  των 

πρωτότυπων λοιπών δικαιολογητικών,  τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται με ειδική 

σφραγίδα,  που  φέρει  το  τίτλο  του  Προγράμματος.  Ελέγχονται  επίσης  και  αντίστοιχα 

τηρούμενα  στοιχεία  από  τις  λογιστικές  εγγραφές  των  πράξεων  ανάλογα  με  την  τηρούμενη 

κατηγορία  λογιστικών  βιβλίων  για  να  επιβεβαιωθεί  η  ορθή  εκτέλεση  του  οικονομικού 

αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων‐εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ), 

 πρέπει,  σε  κάθε  περίπτωση  να  τεκμηριώνεται  και  να  αιτιολογείται  αναλυτικά  η  όποια 

περικοπή. 

Τα δικαιολογητικά για  τη διενέργεια  της διοικητικής επαλήθευσης  του έργου  (του φυσικού και  του 

οικονομικού  αντικειμένου)  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» του πρόσκλησης . 

Μετά  το  πέρας  του  ελέγχου  και  κατόπιν  κάλυψης  από  το  δικαιούχο  των  τυχόν  εκκρεμοτήτων  και 

ελλείψεων  που  εντοπίστηκαν,  ολοκληρώνεται  η  επαλήθευση  με  τη  σύνταξη  της  σχετικής  έκθεσης 

επαλήθευσης. 

Επισημαίνεται  ότι  τόσο  η  έγγραφη  ή/και  ηλεκτρονική  γνωστοποίηση  ελλείψεων  που  εντοπίστηκαν 

στο υποβληθέν Αίτημα επαλήθευσης, από τη ΔΙΑΠ , όσο και η κάλυψη αυτών από το δικαιούχο, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες από την  (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) 

γνωστοποίηση των ελλείψεων. 

Στα όργανα ελέγχου των επαληθεύσεων δύναται να συμμετέχουν και στελέχη εκτός ΔΙΑΠ, τα οποία 

διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και υποχρεωτικώς θα λάβουν σχετική εκπαίδευση και οδηγίες από 

την ΔΙΑΠ. Σημειώνεται ότι ο συντονισμός του εκάστοτε οργάνου ελέγχου αποτελεί αρμοδιότητα της 

ΔΙΑΠ  και φέρει την ευθύνη για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών. 

Στην  περίπτωση  που  δεν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  Αίτημα  Επαλήθευσης,  η  ΔΙΑΠ  υποχρεούται  στη 

διενέργεια  αυτεπάγγελτης  επαλήθευσης  εντός  εξήντα  (60)  ημερών  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας 

υποβολής του σχετικού αιτήματος, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης. 

3. Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου 

Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για 

έγκριση  (αποδοχή  των  αποτελεσμάτων)  από  ιεραρχικά  ανώτερο  και  διαφορετικό  όργανο.  Σε 

περίπτωση διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να 

εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης: 

‐ ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης με την αποστολή 

της σχετικής έκθεσης, 

‐ ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης. 
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Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να 

ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να 

ασκηθεί  το  δικαίωμα αυτό,  το  όργανο  εξέτασης,  καθώς  και  η  χρονική προθεσμία  εντός  της  οποίας 

πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση, προσδιορίζονται στην Α.Π. 126829 / EΥΘΥ 1217 / 

21‐12‐2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ  ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ  ΕΣΠΑ 2014‐2020,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22  ΤΟΥ Ν. 4314/2014»  όπως  τροποποιείται  και  ισχύει 

κάθε φορά. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  υποβολής  και  εξέτασης  αντιρρήσεων,  επικαιροποιείται  ή 

συμπληρώνεται,  αν  απαιτείται,  η  απόφαση  έγκρισης  των  αποτελεσμάτων  επαλήθευσης.  Τα 

αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους Δικαιούχους με ευθύνη της ΔΙΑΠ. 

Το  Αίτημα  Επαλήθευσης,  η  Έκθεση  Επαλήθευσης,  και  όλο  το  υλικό  της  υποβληθείσας  αντίρρησης, 

τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός  δεκαπέντε 

(15) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Σε περίπτωση 

παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται αναλογικά. 

11.3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η  Δημόσια  Δαπάνη  (Εθνική  επιχορήγηση)  κάθε  εγκεκριμένου  έργου  ανέρχεται,  κατά  μέγιστο,  στο 

ποσό το οποίο περιγράφεται στη εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.  

Η  καταβολή  της  ενίσχυσης  γίνεται  σε  στάδια  (δόσεις)  κατά  τη  διάρκεια  του  έργου.  Κάθε  δόση 

αντιστοιχεί  σε  συγκεκριμένο  ποσοστό  της  συνολικής  εγκεκριμένης  ενίσχυσης.  Η  τελευταία  δόση 

(αποπληρωμή)  καταβάλλεται  μετά  τη  λήξη  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου  και  το  ύψος  της  δεν 

είναι  προκαθορισμένο,  αλλά  εξαρτάται  από  τις  συνολικές  πιστοποιημένες  δαπάνες  του  κάθε 

δικαιούχου για το σύνολο του έργου.  

Η  καταβολή  της  κάθε  δόσης  της  ενίσχυσης  από  τη  ΔΙΑΠ  γίνεται  με  την  κατάθεση  του  αντιστοίχου 

ποσού  στον  τραπεζικό  λογαριασμό,  που  ο  δικαιούχος  έχει  δηλώσει  στην  ΔΙΑΠ  και  θα 

πραγματοποιείται  ανάλογα  με  τη  ροή  χρηματοδότησης  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων 

(ΠΔΕ). 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης, για όλες τις περιπτώσεις καταβολής, 

αποτυπώνονται  στο  Παράρτημα  Χ  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ». 

Το  σύνολο  των  ενεργειών  για  τις  καταβολές  ενίσχυσης  (αίτημα  προκαταβολής,  έγκριση  χορήγησης 

προκαταβολής, ενδιάμεση καταβολή, αποπληρωμή, εκταμιεύσεις) διενεργούνται μέσω του ΠΣΚΕ με 

την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του. 

11.3.1. Προκαταβολή  

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% 

της  δημόσιας  χρηματοδότησης,  εφόσον  ο  δικαιούχος  προσκομίσει  ισόποση  εγγυητική  επιστολή 

προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΔΙΑΠ 

με  διάρκεια  ισχύος  είτε  αορίστου  χρόνου,  είτε  ορισμένου  χρόνου  με  λήξη  μετά  την  καταληκτική 

ημερομηνία  ολοκλήρωσης  της  επένδυσης.  Στη  δεύτερη  περίπτωση  και  εφόσον  συμβεί  κατά  τη 

διάρκεια  υλοποίησης  της  επένδυσης,  η  εγγυητική  επιστολή  ορισμένου  χρόνου  να  λήγει  πριν  την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε 
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να  ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση. Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι  του 40% 

της  δημόσιας  χρηματοδότησης,  με  την  προσκόμιση  ισόποσης  εγγυητικής  επιστολής,  δύναται  να 

πραγματοποιηθεί με σειριακά αιτήματα τα οποία δε θα υπερβαίνουν το προαναφερθέν ποσοστό και 

δε θα υποβληθούν μεταγενέστερα του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης. 

Αποτελεί  ευθύνη  της  ΔΙΑΠ  να  παρακολουθεί  και  να  εξασφαλίζει  ότι  η  κατά  τα  ανωτέρω 

προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του. 

Η  προκαταβολή  συμψηφίζεται  με  την  ενδιάμεση  καταβολή  ή  με  την  αποπληρωμή  του  έργου  σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεση καταβολή.  

Τα Αιτήματα Προκαταβολής υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα 

σχετικά  πεδία  του  σημείου  «ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»  του  ΠΣΚΕ.  Ο  δικαιούχος  υποχρεούται  να 

υποβάλλει  σε  φυσική  μορφή  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  παραστατικά  όπως  αυτά 

καθορίζονται  στο  Παράρτημα  Χ  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».  Ο  τρόπος  υποβολής  των  δικαιολογητικών  σε  φυσική  μορφή  είναι  ίδιος  με  τον 

περιγραφόμενο  στο  κεφάλαιο  8  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». 

H προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο 

πλαίσιο  της  υλοποίησης  του  έργου  και  να  δικαιολογούνται  με  εξοφλημένα  τιμολόγια  ή  λογιστικά 

έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής, 

εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, ή την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

11.3.2. Ενδιάμεση καταβολή 

Δύναται  να  καταβάλλεται  έπειτα  από  υποβολή  σχετικού  Αιτήματος  Επαλήθευσης  από  πλευράς 

δικαιούχου  και  πιστοποίηση  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου,  όπου  και  προσδιορίζεται  το 

ύψος  των  επιλέξιμων  δαπανών  του  έργου  μέχρι  τη  στιγμή  της  υποβολής  του  Αιτήματος,  και  η 

αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. 

Η  ενδιάμεση  καταβολή  ανέρχεται  στο  50%  της  εγκεκριμένης  δημόσιας  χρηματοδότησης. 

Καταβάλλεται  από  τη  ΔΙΑΠ  στο  δικαιούχο  της  ενίσχυσης,  εφόσον  μετά  από  διοικητικό  έλεγχο  που 

διενεργήσει  η  ΔΙΑΠ,  πιστοποιήσει  την  πραγματοποίηση  του  οικονομικού  αντικειμένου  σε  ποσοστό 

τουλάχιστον  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  επί  του  εγκεκριμένου  συνολικού  επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού της επένδυσης και το ανάλογο φυσικό αντικείμενο.  

11.3.3. Αποπληρωμή 

Καταβάλλεται μετά την επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου, την οριστική παραλαβή του και την 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης. 

Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς 

και  η  αναλογούσα  αυτού  δημόσια  χρηματοδότηση  σε  συνδυασμό  με  την  ικανοποίηση  ή  όχι  των 

απαιτήσεων  της  απόφασης  ένταξης.  Η  ΔΙΑΠ  διασφαλίζει  ότι  ο  Δικαιούχος  λαμβάνει  πλήρως  το 

συνολικό  ποσό  της  οφειλόμενης  ενίσχυσης  το  αργότερο  σε  ενενήντα  μέρες  μετά  την  ημερομηνία 

υποβολής  του  Αιτήματος  από  τον  Δικαιούχο.  Προς  τούτο,  μπορεί  να  καταρτίσει  ενδιάμεσες 

ενδεικτικές προθεσμίες. Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί από τη ΔΙΑΠ σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν. 1303/2013. 

Εάν κατά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δημόσια χρηματοδότηση 

που  έχει  ήδη  καταβληθεί  από  την  ΔΙΑΠ  ,  σε  κάποιο  δικαιούχο  είναι  μεγαλύτερη  από  αυτή  που 

δικαιούται βάσει  των συνολικών πιστοποιημένων δαπανών του, όπως αυτεςαυτές προκύπτουν από 
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τις προαναφερθείσες αλλαγές σε όλη την   διάρκεια του έργου μέχρι την λήξη αυτού με ενημέρωση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΙΑΠ  και με την επιφύλαξη της επαλήθευσής τους. 

12.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Οι  τροποποιήσεις  στοιχείων  της  εγκριτικής  απόφασης,  που  εξετάζονται  από  την  ΔΙΑΠ  είναι  οι 

παρακάτω: 

 Τροποποίηση στοιχείων των δαπανών και των παραδοτέων, που δεν επηρεάζουν τη φύση και τους 

στόχους του επενδυτικού σχεδίου και τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 

 Τροποποίηση  προϋπολογισμού  με  αυξομείωση  ανά  κατηγορία  δαπάνης  ως  25%  του  συνολικού 

προϋπολογισμού.  

 Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης, μέχρι 

5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

 Παράταση ολοκλήρωσης  του  επενδυτικού σχεδίου.  Επισημαίνεται ότι  χρονική παράταση μπορεί 

να δοθεί μόνο μια (1) φορά. 

 Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης 

 Αλλαγή Υπευθύνου στελέχους επιχείρησης 

Η αιτούμενη αλλαγή δεν πρέπει να επιφέρει μείωση της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού 

σχεδίου  κάτω  του  ορίου  που  προσδιορίζεται  από  τη  βαθμολογία  του  τελευταίου  κατά  σειρά 

επενδυτικού  σχεδίου  του  οριστικού  πίνακα  κατάταξης  στον  οποίο  είχε  περιληφθεί  το  σχέδιο, 

εφόσον κατά την κατάρτιση του πίνακα είχε εξαντληθεί ο σχετικός προϋπολογισμός κονδυλίων. Σε 

περίπτωση  μη  εξάντλησης  του  προϋπολογισμού  μετά  και  το  τελευταίο  σχέδιο  του  οριστικού 

πίνακα και επάρκειας του υπολειπόμενου ποσού για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου  , το 

όριο  της  αποδεκτής  μείωσης  της  βαθμολογίας  είναι  το  ελάχιστο  απαιτούμενο.    Σε  αντίθετη 

περίπτωση το σχέδιο απεντάσσεται. 

 Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου 

 Αλλαγή εμπορικής έκθεσης ή/και τόπου διενέργειας έκθεσης (μόνο στην περίπτωση που η έκθεση 

ή/και  ο  τόπος  έχουν προσδιορισθεί  ρητά στην αίτηση  χρηματοδότησης  και,  συνακόλουθα,  στην 

ένταξη). 

 Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 

Επιτρέπεται  η  υποβολή  μέχρι  δύο  (2)  αιτημάτων  τροποποίησης  μείζονος  σημασίας  για  κάθε 

Δικαιούχο ανά έργο. 

Επισήμανση:  Σε  κάθε  περίπτωση  για  την  τροποποίηση  της  πράξης  πρέπει  να  πληρούνται  όροι  και 

προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των κριτηρίων 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

Όλες  οι  τροποποιήσεις,  εκτός  αυτών  που  πραγματοποιούνται  με  ευθύνη  του  δικαιούχου,  όπως 

περιγράφονται  στη  παράγραφο  12.13,  τελούν  υπό  την  έγκριση  της  ΔΙΑΠ.  Τα  σχετικά  αιτήματα  θα 

πρέπει  να  συνοδεύονται  από  αναλυτική  αιτιολόγηση  σε  σχέση  με  τις  ανάγκες  του  φυσικού 

αντικειμένου του έργου που δημιουργούν  την ανάγκη για  την εκάστοτε  τροποποίηση.  Τα αιτήματα 

τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία 

και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα Ενότητα ή την Απόφαση χρηματοδότησης. 

Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης θα επεξεργάζεται 

τα αιτήματα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή/και 

τροποποιητικές αποφάσεις, όπου απαιτείται.  
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12.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  επενδυτικού  σχεδίου,  επιτρέπονται  τροποποιήσεις  ήσσονος 

σημασίας, οι οποίες δεν αλλάζουν τη φύση του έργου και τους στόχους αυτού ως ακολούθως : 

 Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού 

(σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση). 

 Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Αλλαγή  δαπάνης/δαπανών  του  επενδυτικού  σχεδίου,  με  νέα/νέες  δαπάνες  εντός  της  ίδιας 

Κατηγορίας δαπανών (και για τις ήδη υποβληθείσες υποκατηγορίες δαπανών) για τις οποίες, 

τις νέες δαπάνες, τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι: 

 υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών της κατηγορίας και  

 εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης. 

Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης 

και  να  εξετάζονται  απευθείας  με  αυτό  χωρίς  να  απαιτείται  η  υποβολή  σχετικού  αιτήματος 

τροποποίησης. 

Σε  κάθε  περίπτωση  οι  δικαιούχοι  των  ενισχύσεων  φέρουν  την  ευθύνη  οι  ως  άνω  τροποποιήσεις 

ήσσονος  σημασίας  να  μην  οδηγούν  σε  απόκλιση  από  τους  όρους  και  τα  κριτήρια  της  παρούσας 

πρόσκλησης και της απόφασης χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης.  

12.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 Τροποποίηση  της  ημερομηνίας  έναρξης  του  έργου  και  της  ημερομηνίας  επιλεξιμότητας 

δαπανών.  

 Αύξηση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) του Αναδόχου φορέα – Εταίρου.  

 Τροποποίηση  στοιχείων  του  φυσικού  αντικειμένου  του  επενδυτικού  σχεδίου,  η  οποία 

επηρεάζει  τη  φύση  και  τους  στόχους  του  επενδυτικού  στοιχείου  και  τους  όρους  και 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης.  

 Τροποποίηση  στοιχείων  του  προϋπολογισμού,  όταν  περιλαμβάνει  αυξομείωση  ανά 

κατηγορία δαπάνης μεγαλύτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού.  

 Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών,  μη προβλεπόμενη κατά  την υποβολή  της πρότασης, 

μεγαλύτερη του 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

 Επισημαίνεται επίσης: 

Εάν  κατά  την  εξέταση  αιτήματος  επενδυτή  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζονται  τα  κριτήρια 

επιλεξιμότητας  (ON/OFF) και βαθμολόγησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII,  το αίτημα δεν γίνεται 

αποδεκτό. 

Εάν  κατά  την  εξέταση  αιτήματος  επενδυτή  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζονται  τα  κριτήρια 

βαθμολόγησης  όπως  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  η  Διεύθυνση  Αναπτυξιακού 

προγραμματισμού    προχωρεί  σε  αναβαθμολόγηση  των  κριτηρίων  αξιολόγησης  της  Πράξης. 

Εάν,  σύμφωνα  με  τη  νέα  κατάταξη,  η  βαθμολογία  του  επιχειρηματικού  σχεδίου  είναι 

χαμηλότερη  του  κατώτατου ορίου  ένταξης  επιχειρηματικών  σχεδίων,  το αίτημα δεν  γίνεται 

αποδεκτό. 
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θ) Επίσης, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει: 

 Να  πραγματοποιούν  το  σύνολο  των  ενεργειών  μέσω  του  Πληροφοριακού    Συστήματος 

Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ)  διασφαλίζοντας  την  ακρίβεια,  την  ποιότητα  και  πληρότητα 

των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ. 

 Να  τηρούν  ξεχωριστή  λογιστική μερίδα  για  την πράξη ή  να διαθέτουν  επαρκή  λογιστική 

κωδικοποίηση  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  καταχώρηση  όλων  των    δαπανών  που 

αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να 

διασφαλίζεται  η  μη  ενίσχυση  μη  επιλέξιμων  δραστηριοτήτων  σε  περίπτωση  μεικτής 

δραστηριότητας.  Να  λαμβάνουν  όλα  τα  μέτρα  πληροφόρησης  που  προβλέπονται  στο 

Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο 

κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ Ηπείρου στις διαδικτυακές πύλες 

www.ependyseis.gr,  www.espa.gr,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  115  και  στο 

Παράρτημα  ΧΙΙ  του  Καν.  1303/2013,  και  στο  οποίο  αναφέρονται:  η  ονομασία  του 

δικαιούχου  και  της  πράξης,  σύνοψη  της  πράξης,  ημερομηνία  έναρξης  της  πράξης, 

καταληκτική  ημερομηνία  πράξης,  συνολική  επιλέξιμη  δαπάνη,  ποσοστό 

συγχρηματοδότησης,  ταχυδρομικός  κώδικας  ή  άλλη  κατάλληλη  ένδειξη  της  τοποθεσίας, 

χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

 Να  λαμβάνουν  όλα  τα  μέτρα  πληροφόρησης  που  προβλέπονται  στο  Παράρτημα XII  του 

Κανονισμού  1303/2013  και  να  αποδέχονται  τη  συμπερίληψή  τους  στο  κατάλογο  των 

πράξεων  του  Ε.Π.  που  δημοσιοποιεί  η  ΕΥΔ  ΠΗ  στις  διαδικτυακές  πύλες 

www.ependyseis.gr,  www.espa.gr,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  115  και  στο 

Παράρτημα  ΧΙΙ  του  Καν.  1303/2013,  και  στο  οποίο  αναφέρονται:  η  ονομασία  του 

δικαιούχου  και  της  πράξης,  σύνοψη  της  πράξης,  ημερομηνία  έναρξης  της  πράξης, 

καταληκτική  ημερομηνία  πράξης,  συνολική  επιλέξιμη  δαπάνη,  ποσοστό 

συγχρηματοδότησης,  ταχυδρομικός  κώδικας  ή  άλλη  κατάλληλη  ένδειξη  της  τοποθεσίας, 

χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

ι) Για  τον  έλεγχο  των  μακροχρονίων  υποχρεώσεων,  ο  δικαιούχος  της  ενίσχυσης,  πρέπει  να 

υποβάλει  τα  σχετικά  έγγραφα  στην ΔΙΑΠ.  Σε  περίπτωση μη προσκόμισης αυτών  επιβάλλεται 

επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης. 

ια) Κατά  την  υλοποίηση  μιας  πράξης,  ο  δικαιούχος  ενημερώνει  το  κοινό  σχετικά  με  την  στήριξη 

που έχει λάβει από τα Ταμεία και λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται 

στο  Παράρτημα  XII  του  Κανονισμού  1303/2013,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  στο 

Παράρτημα ΧI της παρούσας.  

ιβ) Σε τυχόν εκδηλώσεις, που διοργανώνονται κατά την υλοποίηση του έργου ή σε δημοσιεύσεις, 

πρέπει  να  μνημονεύεται  ότι  μέρος  ή  ολόκληρο  το  έργο  χρηματοδοτήθηκε  στο  πλαίσιο  της 

παρούσας δράσης,  το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που χρηματοδοτεί την δράση,   να γίνεται αναφορά 

της Ε.Ε και να προβάλλεται το έμβλημά της (Κ. 1303/2013, ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ, παρ. 2.2.1). 

ιγ) Ο χρηματοδοτούμενος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ Ηπείρου/ΔΙΑΠ, ή/και 

με άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που 

αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 

αποτίμησης  και  αξιολόγησης  της  Δράσης  και  να  υποστηριχθεί  ο  σχεδιασμός  μελλοντικών 

παρόμοιων Δράσεων. 

ιδ) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα 

(10) από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη 
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1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α Φορέα   
Είδος 
Φορέα 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 
 Επιχείρηση 
  

 

1.1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Επιχείρηση) 

1.1.0 Ξένο ΑΦΜ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.1.1 Α.Φ.Μ./VAT <VAT_FOREA> 

1.1.2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ANADOXOI_EPONYMIA> 

1.1.3 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1.1.4 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  

1.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 

1.1.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

1.1.7 Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.1.8 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Β/Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1.1.9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΔΟΥ Ή ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1.1.10 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ 

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΜΜΕ (Παράρτημα 

IV) και την δήλωση ΜΜΕ η οποία αποτελεί 

τυπικό δικαιολογητικό (Παράρτημα V) 

συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο  

1.1.11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ (OFFSHORE) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

1.2.0 ΧΩΡΑ Λίστα Χωρών (by default ΕΛΛΑΔΑ) 

1.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

1.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

1.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA  

1.2.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

1.2.5.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

1.2.5.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

1.2.5.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

1.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1.2.7. ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ (WEBSITE)  
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1.2.8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL) <ANADOXOI_EMAIL> 

 

 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1.3.1 ΕΠΩΝΥΜΟ <NOMIMOS_EKPROSOPOS_ANADOXOY> 

1.3.2 ΟΝΟΜΑ <ONOMA_YPEYTHINOY_PRAXIS> 

1.3.3 Α.Φ.Μ./VAT <VAT_LEGAL_REP> 

1.3.4 ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ <THESH_YPEYTHINOY_PRAXIS> 

1.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1.3.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.3.6.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ <DIEYTHYNSH_YPEYTHINOY_PRAXIS> 

1.3.6.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

1.3.6.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

1.3.7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) <THL_YPEYTHINOY_PRAXIS> 

1.3.8 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

1.3.9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL) <EMAIL_YPEYTHINOY_PRAXIS> 
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1.4 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

(Συμπληρώνεται για κάθε μέτοχο / εταίρο) 

1.4.1. 

ΠΟΣΟΣΤΟ% 

1.4.2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1.4.1. ΠΟΣΟΣΤΟ% 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.4.4. ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.4.5. Α.Φ.Μ./VAT  

1.4.6 Δ.Ο.Υ  

1.4.7. ΧΩΡΑ  

1.4.8. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

1.4.8.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.4.8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

1.4.8.2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   

1.4.8.3 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ   

1.4.8.4 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

1.4.9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1.4.10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

1.4.11 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1.4.12 Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

1.4.13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡ.  

1.4.14 ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ  
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 

2.1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ <TITLOS> 

2.1.2 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αγγλικά)  <TITLOS_KSENOS> 

3.1.3. ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ <EIDOS_EPENDYSH> 

2.1.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  

 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

2.2.1 ΑΑ. ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

2.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

2.2.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

2.2.4 ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

 2.2.5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ <GEOGRAFIKES_THESEIS> <ID> 

2.2.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

2.2.6.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

2.2.6.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

2.2.6.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

(+) – Παραπάνω από ένα Τόπους Υλοποίησης 

 

2.3 Κ.Α.Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (NACE Level Group) 

 

2.3.1. Α/Α 2.3.2. ΚΩΔΙΚΟΣ 2.3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. 2.3.4 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΔ 

1 <KAD_NACE> <ID> ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ Κ.Α.Δ. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

2.3.5 Είναι ο ΦΠΑ (που συνδέεται με τον ΚΑΔ επένδυσης) ανακτήσιμος; ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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2.4 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

<PERIGRAFH_FYSIKOY_ANTIKEIMENOY> 

2.4.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

<PERIGRAFH_FYSIKOY_WOAT>  

2.4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

<METHODOLOGIA> 

2.4.4 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

<RESULTS> 

2.4.5 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

<OBJECTIVES> 

2.4.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

<DRASTHRIOTHTES_EPIKOINONIAS> 

2.4.7 ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

<KRISIMOTHTA> 

2.4.8 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

<PROSTITHEMENH_AKSIA> 

2.4.9 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

<EPITEFKSH_STOXON> 

2.4.10 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

<ANAMENOMENA_OFELH> 

2.4.11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Καταγραφή αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης οι οποίες θα δημιουργηθούν.  

Οι θέσεις απασχόλησης είναι εξαρτημένης εργασίας και υπολογίζονται σε ΕΜΕ 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).  

Αριθμός 
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2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

2.5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ   

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 

ΚΑΔ 
ΕΠΕΝΔ
ΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΣΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

     0,00 0 0,00   

1 1 

Άρθρο 18, 
19 
651/2014 

  0,00 

0 

0,00   

2 1    0,00 0 0,00   

3 1    0,00 0 0,00   

4 1    0,00 0 0,00   

5 1    0,00 0 0,00   

6 1    0,00 0 0,00   

7 1    0,00 0 0,00   

8 1    0,00 0 0,00   

 

 

2.5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

 ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ <POSO_IDIOTIKH_SYMM
ETOXH> 

 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

<POSO_DANEIA>  

A. Σύνολο Ιδιωτικής Συμμετοχής (Α.1+Α.2) <POSO_SYNOLIKH_IDIOT
_SIMMETOX> 

% 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ <POSO_SYNOLIKH_DD_Y
POERGOY> 

 

B. Σύνολο Επιχορήγησης Δημοσίου  0 % 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (Α+Β)   

Γ. Μη Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός <POSO_MH_ENISXYOME
NO> 

 

Σύνολο επένδυσης (Α+Β+Γ)    

 

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
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3.1  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, Η ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ; (<PROSVASIMOTHTA>) 

NAI/OXI 

3.2  ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (Περιγραφή) 

 

3.3 
Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ 

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; <ARXH_ISOTHTAS> 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3.4 

Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; <APOTROPH_DIAKRISHS> 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3.5 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, 

ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; (<AEIFOROS_ANAPTYKSH>) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 

4.1 ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 

4.2 ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΕΙΚΤΗ 

4.4 ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

4.5 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

Εκροών/ 

αποτελέσμα

τος/Λοιποί 

   
ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 <ID_DEIKTH>   <TIMH_

STOXOS

_SUM> 

 
TIMH_STOXO

S_WOMEN> 

 

Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων 

 
 Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες και οι κατευθυντήριες 

γραμμές, καθώς και οι οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ 
 Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) 

για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με 
τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης 
χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων). 

 Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από την ΕΥΔ ………………….μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο σημείο Πίνακας 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Επιχείρησης) του Έντυπου 
Υποβολής, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και 
προθεσμιών. 
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5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

5.1 ΑΑ. 5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5.3 ΑΡΧΕΙΟ  5.4 ΣΧΟΛΙΑ 

1    

+προσθήκη από δυνητικό δικαιούχο 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



«

ΠΑΡΑΡΤ

(Υποβάλ

Ενισχύσε

« Εκπόνηση κ

ΤΗΜΑ Ι.2:  

λλεται σε pdf

εων) 

και εφαρμογή

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ

f αρχείο συν

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ή επιχειρησια

προσανατο

ΠΟΒΟΛΗΣ Π

ν/νο στην ηλε

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ακών σχεδίων
ολισμό στην ε

ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ

εκτρονική υπ

Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 ΜΜΕ για οργ
εξωστρέφεια»

ΕΡΟΣ 2 

ποβολή στο 

Σ  
γανωτική ανα
» 

Πληροφορια

αδιάρθρωση 

ακό Σύστημα

και 
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ΠΑ

Επισυνά

παρανόμ

προγραμ

του Ν. 4

 

« Εκπόνηση κ

ΡΑΡΤΗΜΑ 

άπτεται η ΚΥΑ

μως  καταβλ

μμάτων  συγ

314/2014, Φ

και εφαρμογή

ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙ

Α περί δημο

ηθέντων  πο

χρηματοδοτ

ΦΕΚ 21/Τεύχο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ή επιχειρησια

προσανατο

ΟΝΟΜΙΚΕΣ

οσιονομικών 

σών  από  πό

τούμενων  στ

ος Β/Δεκεμβ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ακών σχεδίων
ολισμό στην ε

Σ ΔΙΟΡΘΩΣΕ

διορθώσεω

όρους  του  κ

το  πλαίσιο  τ

βρίου 2015/Α

Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 ΜΜΕ για οργ
εξωστρέφεια»

ΕΙΣ 

ων και διαδικ

κρατικού  προ

του  ΕΣΠΑ  20

Αρ. Φύλλου 

Σ  
γανωτική ανα
» 

κασιών ανάκ

οϋπολογισμο

014−2020,  σ

2784. 

αδιάρθρωση 

κτησης αχρεω

ού  για  την  υ

σύμφωνα  με 

 

και 
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«

ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΣΤ

Χρόνος π

Το  σύνο

χρονικού

Αποδεικ

όπως αυ

Οι δαπά

να  πιστο

Δαπάνες

επιλέξιμ

υποβληθ

εξόφλησ

της τελικ

Προϋπο

Απαραίτ

 ν

ό

 ν

ά

 

τ

Α. ΕΠΕΝ

 

Α.1 Κατη

Απαραίτ

 Υ

π

έ

π

 Έ

δ

 
π

 
 Α

σ

 Τ

π

« Εκπόνηση κ

ΤΗΜΑ ΙΙΙ: Π

ΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 

πραγματοπο

ολο  των  δαπ

ύ  πλαισίου,

κτικά  πραγμα

υτά καθορίζο

άνες θα πρέπ

οποιηθούν  ο

ς  που  δεν  έ

μες  για  την 

θούν  με  τη

σή  τους. Οπο

κής έκθεσης,

οθέσεις επιλε

τητες προϋπο

να έχει υλοπ

όρων και πρ

να έχουν ικα

άδειας λειτο

Να  τοποθετ

μέγεθος  A3

τεκμηρίωση

ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠ

ηγορία «ΠΡΟ

τητα παραστ

Υλικό συμμε

προσκλήσεις

έκθεση  (Ονο

παρουσίας τ

Έγγραφο/  φ

διεθνής 

Βεβαίωση  σ

πληροφορια

Επίσημο τιμ

Αντίγραφα 

συμμετοχή τ

Τιμολόγια  π

πρέπει  να α

και εφαρμογή

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ

ΤΗΝ ΥΛΟΠ

οίησης των δ

πανών  του 

  που  προσ

ατοποίησης 

ονται παρακά

πει να έχουν

οι  σχετικές 

έχουν  εξοφλ

ελεγχόμενη 

ην  επόμενη 

οιαδήποτε δ

, κρίνεται ορ

εξιμότητας δ

οθέσεις για τ

ποιηθεί τουλ

ροϋποθέσεω

ανοποιηθεί τ

ουργίας πριν

τήσουν  στον

3),  του  Π

ς. 

ΠΑΝΕΣ 

ΟΒΟΛΗ – ΠΡ

τατικά: 

ετοχής σε έκ

ς,  κατάλογο

οματεπώνυμ

της επιχείρησ

φυλλάδιο/  κα

συμμετοχής 

ακά στοιχεία 

οκατάλογο τ

των  ιδιωτι

της νομικής ο

παροχής  υπ

αναφέρεται η

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ή επιχειρησια

προσανατο

ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞ

ΟΙΗΣΗ ΦΥΣ

δαπανών 

έργου  θα  π

σδιορίζεται  σ

των  δαπανώ

άτω.  

ν εξοφληθεί 

δαπάνες  στ

ληθεί  πλήρω

περίοδο  κα

έκθεση  πρ

δαπάνη δεν 

ριστικά μη επ

δαπανών – Α

την ολοκλήρ

λάχιστον μία

ν της παρού

τυχόν ΕΙΔΙΚΟ

ν την εκταμίε

ν  εκθεσιακό 

αραρτήματο

ΡΟΩΘΗΣΗ – Δ

θεση όπως 

ος  συμμετεχ

μο,  Ιδιότητα,

σης σε έκθεσ

ατάλογος  έκ

από  τον  διο

όπως π.χ. ον

του διοργανω

κών  συμφω

οντότητας, ε

ηρεσιών  το

η επωνυμία 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ακών σχεδίων
ολισμό στην ε

ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο

πρέπει  να  έ

στην  απόφα

ών  θεωρούν

πλήρως μέχ

το  αντίστοιχ

ως  μέχρι  την

αι  στην  περί

ροόδου  εφό

έχει  εξοφλη

πιλέξιμη. 

Απαραίτητα

ρωση και παρ

α έκθεση απ

σας Αναλυτι

ΟΙ ΟΡΟΙ που

ευση επιχορή

χώρο  που 

ος  ΧΙΙ  εξα

ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

(πχ. κατάλογ

χόντων  στελ

, Θέση στην 

ση). 

κθεσης  για  τ

οργανωτή  τη

νομασία και

ωτή της έκθε

ωνητικών  –

εφόσον απαι

υ  πάροχου 

του πάροχο

Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
 ΜΜΕ για οργ
εξωστρέφεια»

Σ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

έχει  πραγμα

αση  ένταξης

νται  τα  σχετ

χρι τη διενέρ

χο  χρονικό  δ

ν  διενέργεια

ίπτωση  αυτ

όσον  έχουν 

ηθεί πλήρως

α παραστατικ

ραλαβή ενός

πό τις εγκεκρ

ικής πρόσκλ

υ επιβλήθηκα

ήγησης) 

θα  δημιουρ

ασφαλίζοντας

γος εκθετών

λεχών  –  εκπ

Επιχείρηση

την  απόδειξη

ης  έκθεσης  σ

ι διάρκεια έκ

εσης. 

συμβάσεω

ιτούνται από

προς  την  ε

ου,  να περιγ

Σ  
γανωτική ανα
» 

Ν – ΑΠΑΡΑΙ

ΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕ

ατοποιηθεί  κ

ς  ‐  χρηματο

τικά  παραστ

γεια του ενδ

διάστημα,  π

α  του  ελέγχο

ή  οι  δαπάν

εξοφληθεί 

ς μέχρι  την η

κά 

ς έργου είνα

ριμένες ενέργ

ησης 

αν στο έργο 

ργήσουν  την

ς  σχετικό 

, φωτογραφ

προσώπων  τ

)    και λοιπά

η  του  χαρακ

στην  οποία 

κθεσης, τ.μ. π

ων  με  οργα

ό τη νομοθεσ

επιχείρηση. 

γράφεται η π

αδιάρθρωση 

ΙΤΗΤΑ 

ΕΙΜΕΝΟΥ  

κατά  τη  διά

οδότησης  τ

τατικά  (π.χ. 

διάμεσου ελ

που  αφορά 

ου  θα  θεωρ

νες  αυτές  μπ

έχει  ολοκλ

ημερομηνία 

αι: 

γειες τηρού

 αυτό (πχ πρ

ν  αφίσα  (σε

φωτογραφ

φικό υλικό πε

της  επιχείρη

ά αποδεικτικ

κτήρα  της  έ

αναφέροντα

περιπτέρου.

ανωτές  εκθέ

σία. 

Στα  παρασ

παρεχόμενη
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και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο 

πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας. 

 Παραστατικά  Εξόφλησης  (εξοφλητικές  αποδείξεις  προμηθευτή)  των  ανωτέρω φορολογικών 

παραστατικών,  ή/και  αποδεικτικά  καταβολής  του  οφειλόμενου  ποσού,  την  καρτέλα 

λογιστικής  παρακολούθησης  του  προμηθευτή  και  την  κίνηση  του  λογαριασμού  ταμείου  ή 

καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών. 

 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Αποτελεσμάτων ανά έκθεση (Παράρτημα ΧΙΙΙ) 

 Αποδεικτικά στοιχεία διαμονής, μετακινήσεων, αντίγραφα εισιτηρίων κάρτες επιβίβασης των 

εκπροσώπων της επιχείρησης για τις ανάγκες συμμετοχής σε έκθεση. .  

Παραστατικά ή αποδεικτικά μεταφοράς (αποστολής / επιστροφής) εκθεσιακού υλικού (δελτία 

αποστολής  εκθεμάτων,  παραστατικά  μεταφορικής  εταιρείας  κ.λ.π.)  σε  εκθέσεις  που 

συμμετείχε  η  επιχείρηση. Μεταφορά  εκθεμάτων  σε  ποσότητα  ανάλογα  με  το  μέγεθος  του 

περιπτέρου. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ασφάλισης αυτών.  

Δεν είναι επιλέξιμη η μεταφορά εκθεμάτων που θα γίνουν εμπορεύματα και θα πουληθούν 

στην έκθεση.  

 

Επισημαίνεται: 

H συμμετοχή σε διοργανώσεις συνεδρίων, meetings κ.λ.π. εκδηλώσεων δεν είναι επιλέξιμη. Μόνο η 

συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού ως εκθετών είναι επιλέξιμη. 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού προς χρήση στην έκθεση και όχι η αγορά 

εξοπλισμού. 

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση θα πρέπει να παράγει / 

μεταποιεί ήδη τα προϊόντα που θα προωθήσει μέσω της συμμετοχής στις εκθέσεις του εξωτερικού. 

 

Α.2  Κατηγορία  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΡΙΤΟΥΣ  /  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » 

Απαραίτητα παραστατικά: 

 Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών.  

 Αντίγραφα παραδοτέων υπηρεσιών της επιχείρησης.  

 Τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  του  πάροχου  προς  την  επιχείρηση.  Στα  παραστατικά  θα 

πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του πάροχου, να περιγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη 

υπηρεσία και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου 

για το οποίο πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας. 

 Παραστατικά  Εξόφλησης  (εξοφλητικές  αποδείξεις  προμηθευτή)  των  ανωτέρω φορολογικών 

παραστατικών,  ή/και  αποδεικτικά  καταβολής  του  οφειλόμενου  ποσού,  την    καρτέλα 

λογιστικής παρακολούθησης  του   προμηθευτή  και  την  κίνηση  του    λογαριασμού  ταμείου ή 

καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών. 
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3. «Συνδεδεμένες  επιχειρήσεις»  είναι  οι  επιχειρήσεις  που  διατηρούν  μεταξύ  τους  μία  από  τις 
ακόλουθες σχέσεις:  

α)  μία  επιχείρηση  κατέχει  την  πλειοψηφία  των  δικαιωμάτων  ψήφου  των  μετόχων  ή  των  εταίρων 

άλλης επιχείρησης, 

β)  μία  επιχείρηση  έχει  το  δικαίωμα  να  διορίζει  ή  να  παύει  την  πλειοψηφία  των  μελών  του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,  

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας 

που  έχει  συνάψει  με  άλλους  μετόχους  ή  εταίρους  της  εν  λόγω  επιχείρησης,  την  πλειοψηφία  των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

Τεκμαίρεται  ότι  δεν  υπάρχει  κυριαρχική  επιρροή,  εφόσον  οι  επενδυτές  που  αναφέρονται  στην 

παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης 

επιχείρησης,  με  την  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  που  έχουν  με  την  ιδιότητά  τους  ως  μετόχων  ή 

εταίρων.  

Συνδεδεμένες  θεωρούνται  επίσης  οι  επιχειρήσεις  που  διατηρούν  μια  από  τις  σχέσεις  που 

αναφέρονται  στο  πρώτο  εδάφιο  μέσω  μιας  ή  περισσότερων  άλλων  επιχειρήσεων  ή  μέσω 

οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Οι  επιχειρήσεις  που  διατηρούν  μια  από  τις  εν  λόγω  σχέσεις  μέσω  φυσικού  προσώπου  ή  ομάδας 

φυσικών  προσώπων  που  ενεργούν  από  κοινού  θεωρούνται  επίσης  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις, 

εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. 

Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη 

της σχετικής αγοράς. 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου 

της  ελέγχεται,  άμεσα ή  έμμεσα,  από  έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς,  μεμονωμένα ή από 

κοινού.  

5. Μία  επιχείρηση  μπορεί  να  υποβάλει  δήλωση  σχετικά  με  την  ιδιότητά  της  ως  ανεξάρτητης, 

συνεργαζόμενης  ή  συνδεδεμένης  επιχείρησης,  καθώς  και  σχετικά  με  τα  στοιχεία  που  αφορούν  τα 

αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν 

η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση 

δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, 

σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Οι  δηλώσεις  αυτές  πραγματοποιούνται  με  την  επιφύλαξη  των  ελέγχων  και  εξακριβώσεων  που 

προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις. 

 Άρθρο 4 ‐ Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

και περίοδος αναφοράς  

1. Τα  στοιχεία  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  του  αριθμού  απασχολουμένων  και  των 
χρηματικών  ποσών  είναι  εκείνα  που  αφορούν  την  τελευταία  κλεισμένη  διαχειριστική  χρήση  και 

υπολογίζονται  σε  ετήσια  βάση.  Λαμβάνονται  υπόψη  κατά  την  ημερομηνία  κλεισίματος  των 

λογαριασμών.  Το  ύψος  του  κύκλου  εργασιών  υπολογίζεται  χωρίς  τον  φόρο  προστιθέμενης  αξίας 

(ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.  
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2. Όταν,  κατά  την  ημερομηνία  κλεισίματος  των  λογαριασμών  και  σε  ετήσια  βάση,  μια  επιχείρηση 
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια 

που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια 

της  ιδιότητας  της μεσαίας,  μικρής  ή πολύ μικρής  επιχείρησης μόνον  εάν η  υπέρβαση  των  εν  λόγω 

ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.  

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, 
τα  στοιχεία  που  λαμβάνονται  υπόψη  πρέπει  να  προκύπτουν  από  καλόπιστες  εκτιμήσεις  που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.  

Άρθρο 5 ‐ Ο αριθμός απασχολουμένων  

Ο  αριθμός  απασχολούμενων  ατόμων  αντιστοιχεί  στον  αριθμό  ετήσιων  μονάδων  εργασίας  (ΕΜΕ), 

δηλαδή  στον  αριθμό  εργαζομένων  πλήρους  απασχόλησης  που  εργάστηκαν  στην  εξεταζόμενη 

επιχείρηση  ή  για  λογαριασμό  αυτής  επί  ολόκληρο  το  υπόψη  έτος.  Τα  άτομα  που  δεν  εργάστηκαν 

ολόκληρο  το  έτος,  οι  εργαζόμενοι  μερικής  απασχόλησης,  ανεξάρτητα  από  τη  διάρκεια,  και  οι 

εργαζόμενοι  σε  εποχική  βάση  αντιστοιχούν  σε  κλάσματα  των  ΕΜΕ.  Στον  αριθμό  απασχολουμένων 

περιλαμβάνονται: 

α) οι μισθωτοί  

β)  τα  άτομα  που  εργάζονται  για  την  επιχείρηση,  έχουν  σχέση  εξάρτησης  προς  αυτήν  και 

εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο, 

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, 

δ)  οι  εταίροι  που  ασκούν  τακτική  δραστηριότητα  εντός  της  επιχείρησης  και  προσπορίζονται 

οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.  

Οι  μαθητευόμενοι  ή  οι  σπουδαστές  που  βρίσκονται  σε  επαγγελματική  κατάρτιση  στο  πλαίσιο 

σύμβασης  μαθητείας  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  δεν  συνυπολογίζονται  στον  αριθμό 

απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.  

Άρθρο 6 ‐ Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 

1.  Στην περίπτωση ανεξάρτητης  επιχείρησης,  ο  καθορισμός  των στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού απασχολουμένων,  πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής 

της επιχείρησης.  

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός 
των  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένου  του  αριθμού  απασχολουμένων,  γίνεται  με  βάση  τους 

λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται 

και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.  

Στα στοιχεία  που αναφέρονται  στο πρώτο  εδάφιο προστίθενται  τα στοιχεία  των  επιχειρήσεων που 

ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή 

κατάντη  της  εν  λόγω  επιχείρησης.  Τα  στοιχεία  συγκεντρώνονται  κατ'  αναλογία  προς  το  ποσοστό 

συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου  (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε 

περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.  

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων 

των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και 

τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.  

3. Για  την  εφαρμογή  της παραγράφου 2,  τα στοιχεία  των  επιχειρήσεων που συνεργάζονται  με  την 
εξεταζόμενη  επιχείρηση  προκύπτουν  από  τους  λογαριασμούς  και  τα  λοιπά  στοιχεία  τους, 
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ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που 

συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται 

ήδη βάσει ενοποίησης.  

Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 

εξεταζόμενη  επιχείρηση  προκύπτουν  από  τους  λογαριασμούς  και  τα  λοιπά  στοιχεία  τους, 

ενοποιημένα  εφόσον  υπάρχουν.  Στα  στοιχεία  αυτά  προστίθενται  κατ'  αναλογία  τα  στοιχεία  των 

επιχειρήσεων  που  ενδεχομένως  συνεργάζονται  με  τις  συνδεδεμένες  αυτές  επιχειρήσεις,  οι  οποίες 

βρίσκονται  αμέσως  ανάντη  ή  κατάντη  αυτών,  εάν  δεν  περιλαμβάνονται  ήδη  στους  ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 

δεύτερο εδάφιο.  

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς,  υπολογίζεται  συγκεντρώνοντας  κατ'  αναλογία  τα  στοιχεία  από  τις  επιχειρήσεις  που 

συνεργάζονται  με  την  εν  λόγω  επιχείρηση,  και  προσθέτοντας  τα στοιχεία από  τις  επιχειρήσεις που 

συνδέονται μαζί της.  
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

Τα  στοιχεία  υπολογίζονται  σύμφωνα  με Παράρτημα  Ι  του  ΕΚ 800/2008  σχετικά  με  τον  ορισμό  των 

ΜΜΕ. 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) 

 

Κύκλος εργασιών (**)  Σύνολο ισολογισμού (**) 

 

 

   

(*)   Όλα  τα  στοιχεία  πρέπει  να  αφορούν  την  τελευταία  κλεισμένη  διαχειριστική  χρήση  και  να 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση.  

         Στην  περίπτωση  νεοσύστατων  επιχειρήσεων,  τα  στοιχεία  που  λαμβάνονται  υπόψη  πρέπει  να 

προκύπτουν  από  αξιόπιστες  εκτιμήσεις  που  πραγματοποιούνται  κατά  τη  διάρκεια  του 

οικονομικού έτους.  

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

_________________________________________________________ 

Προσοχή:  Σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  διαχειριστική  χρήση,  υπάρχει  μεταβολή  των  στοιχείων  η 

οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της  κατηγορίας  της αιτούσας  επιχείρησης  (πολύ μικρή, μικρή, 

μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση); 

       Όχι 

       Ναι  [σ’  αυτή  την  περίπτωση,  να  συμπληρωθεί  και  να  επισυναφθεί  δήλωση  σχετικά  με  την 
προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)] 

Υπογραφή 

Όνομα  και  ιδιότητα  του  προσυπογράφοντος,  που  είναι  εξουσιοδοτημένος  να  εκπροσωπεί  την 

επιχείρηση:  

....................................................................................................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων 

της είναι ακριβή. 

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία) 

Υπογραφή: 

 

___________ 
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 
(
3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

 Παράρτημα  Α  εάν  η  επιχείρηση  έχει  τουλάχιστον  μία  συνεργαζόμενη  επιχείρηση  (και 

ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 

 Παράρτημα  Β  εάν  η  επιχείρηση  έχει  τουλάχιστον  μία  συνδεδεμένη  επιχείρηση  (και 

ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 
 

Υπολογισμός  των  στοιχείων  για  συνεργαζόμενη  ή  συνδεδεμένη  επιχείρηση  (1)  (βλέπε 

επεξηγηματικό σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 

  Αριθμός 
απασχολουμένων (ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο  ισολογισμού 
(*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας 
επιχείρησης ή των ενοποιημένων 
λογαριασμών (μεταφορά από τον 
πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά 
στοιχεία (2) όλων των (ενδεχομένων) 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
(μεταφορά από τον πίνακα Α του 
παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των 
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων που δεν 
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 
στη γραμμή [μεταφορά από τον 
πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο (4)         

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 
(1) Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. 
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε 

ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 
προκύπτουν  από αξιόπιστες  εκτιμήσεις  που  πραγματοποιούνται  κατά  τη  διάρκεια  του  οικονομικού  έτους 
(άρθρο 4). 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση 
τους  λογαριασμούς  και  άλλα  στοιχεία  της  επιχείρησης,  ή  –  εφόσον  υπάρχουν  –  τους  ενοποιημένους 
λογαριασμούς  της  επιχείρησης  ή  τους  ενοποιημένους  λογαριασμούς  στους  οποίους  περιλαμβάνεται  η 
επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

(4) Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα 
«Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» 

71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης»  [ένα δελτίο για κάθε 

επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των 

ενδεχόμενων  συνδεδεμένων  επιχειρήσεων,  των  οποίων  τα  στοιχεία  δεν  περιλαμβάνονται  ακόμη 

στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει 

να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 
(*) 

Σύνολο 
ισολογισμού (*) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

Σύνολο       

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς 
σε  ποσοστό  χαμηλότερο  από  εκείνο  που  ορίζεται  στο  άρθρο  6  παράγραφος  2,  πρέπει  παρόλα  αυτά  να 
εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 
 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται 

στο  «δελτίο  εταιρικής  σχέσης»  που  συμπληρώνεται  για  κάθε  άμεσα  ή  έμμεσα  συνεργαζόμενη 

επιχείρηση. 

Τα  στοιχεία  της  γραμμής «Σύνολο»  του  παραπάνω  πίνακα  πρέπει  να  μεταφέρονται  στη  γραμμή  2 

(σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................................................. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ............................................................................................................. 

Αριθμός  μητρώου  ή  ΦΠΑ  (1):  ..................................................................... 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............................................... 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

  Αριθμός 
απασχολουμένων (ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισμού (*) 

Ακαθάριστα στοιχεία 
 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της 

συνεργαζόμενης  επιχείρησης,  ή,  εφόσον  υπάρχουν,  από  τους  ενοποιημένους  λογαριασμούς,  στα 

οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα 

δεδομένα  των  συνδεδεμένων  επιχειρήσεων  περιλαμβάνονται  ήδη  βάσει  ενοποίησης  στα  λογιστικά 

στοιχεία  της  συνεργαζόμενης  επιχείρησης  (3).  Εάν  χρειάζεται,  πρέπει  να  προστίθενται  τα  δελτία 

σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.  

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

α)  Ακριβής αναφορά  του ποσοστού συμμετοχής  (4)  που  κατέχει  η  επιχείρηση που συμπληρώνει  τη 

δήλωση  (ή  από  τη  συνδεδεμένη  επιχείρηση  μέσω  της  οποίας  δημιουργείται  η  σχέση  με  τη 

συνεργαζόμενη  επιχείρηση),  στη  συνεργαζόμενη  επιχείρηση  που  αποτελεί  το  αντικείμενο  του 

παρόντος δελτίου: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το 

αντικείμενο  του  παρόντος  δελτίου  στην  επιχείρηση  που  καταρτίζει  η  δήλωση  (ή  στη  συνδεδεμένη 

επιχείρηση): 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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β)  Πρέπει  να  επιλεγεί  το  υψηλότερο  ποσοστό  από  τα  δύο  προηγούμενα  ποσοστά  και  να 

συμπεριληφθεί  στα  ακαθάριστα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στο  προηγούμενο  πλαίσιο.  Τα 

αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας εταιρικής σχέσης 

Ποσοστό: ...  Αριθμός 
απασχολουμένων  

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού (*)

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία   

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α. 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(4)  Όσον  αφορά  τη  συμμετοχή  στο  κεφάλαιο  ή  στα  δικαιώματα  ψήφου,  λαμβάνεται  υπόψη  το  υψηλότερο 

ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει 

σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

   Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται 

βάσει  ενοποίησης  στους  ενοποιημένους  λογαριασμούς  άλλης  συνδεδεμένης  επιχείρησης 

[πίνακας Β(1)]. 

Περίπτωση  2:  Η  αιτούσα    επιχείρηση  ή  μία  ή  περισσότερες  επιχειρήσεις  δεν  καταρτίζουν 
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σημαντική  σημείωση:  Τα  στοιχεία  των  επιχειρήσεων  που  είναι  συνδεδεμένες  με  την  αιτούσα 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή,  εφόσον υπάρχουν, από 
τους  ενοποιημένους  λογαριασμούς.  Στα  στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται  κατ’  αναλογία  τα  στοιχεία 
των  ενδεχόμενων  συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων  με  τις  εν  λόγω  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις,  που 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη 
βάσει ενοποίησης (1). 

 
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση  1:  Ως  βάση  υπολογισμού  χρησιμοποιούνται  οι  ενοποιημένοι  λογαριασμοί.  Να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β (1) 

  Αριθμός απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο ισολογισμού (**) 

Σύνολο 
 

 

(*)  Όταν  στους  ενοποιημένους  λογαριασμούς  δεν  φαίνεται  ο  αριθμός  εργαζομένων,  ο  αριθμός  τους 

υπολογίζεται  με  την  άθροιση  του  αριθμού  εργαζομένων  όλων  των  επιχειρήσεων  με  τις  οποίες  συνδέεται  η 

αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο»  του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα 

του παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση της 
εταιρικής έδρας 

Αριθμός μητρώου 
ή ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος 
του ή των βασικών 
διευθυνόντων (**) 

Α.   

Β.   

Γ.   

Δ.   

Ε.   

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

Σημαντική σημείωση: Οι  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις  μιας  παρόμοιας  συνδεδεμένης  επιχείρησης, 

που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της 

αιτούσας  επιχείρησης.  Τα  στοιχεία  τους  και  ένα  «δελτίο  εταιρικής  σχέσης»  πρέπει  συνεπώς  να 

προστίθενται στο παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2:  Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση  (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή 

άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) 

παρακάτω. 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.:  Αριθμός απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 
(**) 

Σύνολο ισολογισμού 
(**) 

1. (*)     

2. (*)     

3. (*)     

4. (*)     

5. (*)     

Σύνολο     

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα  στοιχεία  της  γραμμής  «Σύνολο»  του  παραπάνω  πίνακα  πρέπει  να  μεταφέρονται  στη  γραμμή  3 

(σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο  για  τη  συνδεδεμένη  επιχείρηση  που  δεν  περιλαμβάνεται  βάσει  ενοποίησης  στον 
πίνακα Β) 

 

1.  Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: 

..................................................................................................................... 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας : 

.................................................................................................................... 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1) : 

.............................................................................................................................. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): 

.................................................. 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

  Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών (*)  Σύνολο ισολογισμού (*) 

Σύνολο       

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς 

σε  ποσοστό  χαμηλότερο  από  εκείνο  που  ορίζεται  στο  άρθρο  6  παράγραφος  2,  πρέπει  παρόλα  αυτά  να 

εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. 

Σημαντική  σημείωση:  Τα  στοιχεία  των  επιχειρήσεων  που  είναι  συνδεδεμένες  με  την  αιτούσα 

επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή,  εφόσον υπάρχουν, από 

τους  ενοποιημένους  λογαριασμούς.  Στα  στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται  κατ’  αναλογία  τα  στοιχεία 

των  ενδεχόμενων  συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων  με  τις  εν  λόγω  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις,  που 

βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη 

βάσει ενοποίησης (3). 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης.  Τα στοιχεία  τους  και  ένα «δελτίο  εταιρικής σχέσης»  πρέπει συνεπώς  να προστίθενται 

στο παράρτημα Α. 
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1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατομικής μορφής: 

a.  Για  τον  έλεγχο  του  εδαφίου  (γ)  του  ως  άνω  σημείου  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε  πτώχευση,  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  πτωχευτικό  συμβιβασμό, 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή 

στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν 

έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία. 

2. Λοιπές υφιστάμενες  επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία  Γ 

κατηγορίας: 

a.  Για  τον  έλεγχο  του  εδαφίου  (γ)  του  ως  άνω  σημείου  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε  πτώχευση,  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  πτωχευτικό  συμβιβασμό, 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή 

στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν 

έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία  

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι 

Γ κατηγορίας: 

a.  Για  τον  έλεγχο  του  εδαφίου  (γ)  του  ως  άνω  σημείου  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε  πτώχευση,  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης,  πτωχευτικό  συμβιβασμό, 

διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή 

στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν 

έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία  

4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής: 

a.  Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε 

ισχύει και/ή 

c.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια 

του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 

99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για 

υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.  

5.  Λοιπές  υφιστάμενες  επιχειρήσεις  άλλης  νομικής  μορφής  πλην  ατομικής  ανεξαρτήτου  χρόνου 

λειτουργίας με περιορισμένη ευθύνη των μετόχων /εταίρων: 

a.  Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 
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b.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε 

ισχύει και/ή  

c.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106 ια 

του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 

99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για 

υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και  

d.  Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β)  του ως άνω σημείου ισολογισμούς ισολογισμό τελευταίων 

τριών της τελευταίας διαχειριστικής/ών  χρήσης/εων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω 

στοιχεία  θα  λαμβάνεται  σαν  Εγγεγραμμένο  Κεφάλαιο  το  Σύνολο  των  Ιδίων  Κεφαλαίων 

Ισολογισμού  (ομάδα  λογ/σμών  4),    προς    το  μετοχικό  κεφάλαιο  (λογ/σμοί  40  και  41)και  σαν 

Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ. (Ίδια κεφάλαια  / Μετοχικό κεφάλαιο    ≥  0,5). 

6.  Λοιπές  υφιστάμενες  επιχειρήσεις  άλλης  νομικής  μορφής  πλην  ατομικής  ανεξαρτήτου  χρόνου 

λειτουργίας απεριόριστη ευθύνη των μετόχων / εταίρων: 

a.  Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

b.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε 

ισχύει και/ή  

c.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106 ια 

του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 

99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για 

υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και  

d.  Για  τον  έλεγχο  του  εδαφίου  (α)  ή  (β)    του ως άνω σημείου  το  πιο πρόσφατο  κωδικοποιημένο 

καταστατικό  και  οι  τυχόν  μεταγενέστερες    τροποποιήσεις  αυτού,  μαζί  με  τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ  

δημοσίευσης  όπου  αυτή προβλέπεται   και     Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών  

τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων  ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

 

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει 
το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η 
οποία έχει ολοκληρωθεί.».  
 

Τα  στοιχεία  των  λογαριασμών  που  αναφέρονται,  παρουσιάζονται  σύμφωνα  με  το  Ν.4308/2014 
(Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα ‐ ΕΛΠ) 
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Π

 

Η

Ο

Τ

 

Η

Α

 

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Η ημερομηνία υπο

Ο αιτούμενος προ

Το έντυπο της πρό

Η αξιολόγηση πρα

Α/Α 

1 
Τυπική  π
πρότασης

Απαιτείται θετική 

Α/Α 

Εκπόνηση και εφα

Ι: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟ

οβολής αίτησης χ

ϋπολογισμός  (Δ.

ότασης είναι πλήρ

αγματοποιείται σε

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

πληρότητα  της 

αξιολόγηση (ΝΑΙ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

αρμογή επιχειρησια

ΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ρηματοδότησης ε

Δ) είναι εντός τω

ρως συμπληρωμέ

ε τρία στάδια: 

υποβαλλόμενης 

) στο ανωτέρω κρ

ΑΝΑΛΥΤΙ
ακών σχεδίων ΜΜ

ΕΛΕΓΧΟΣ Σ

είναι εντός της πρ

ν ορίων που τίθεν

νο. 

ΣΤΑΔΙΟ

Εξετάζεται  αν,  γ
προβλεπόμενη δ
έντυπα  είναι  σ
συνοδευτικά  έγγ
σχέδιο και τα ανα

ριτήριο.  

ΣΤΑΔΙΟ Β

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
ΜΕ για οργανωτική 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α

ροθεσμίας που τίθ

νται στην πρόσκλ

Ο Α: Έλεγχος πληρό

ΕΞΕΙΔ

για  την  υποβολ
διαδικασία και ήτα
συμπληρωμένα 
γραφα  που  απαιτ
αφερόμενα στη σ

 

Β: Έλεγχος επιλεξιμ

ΕΞΕΙΔ

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
αναδιάρθρωση κα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεται στην πρόσκ

ληση  

ότητας πρότασης 

ΔΙΚΕΥΣΗ 

λή  της  πρότασης
αν εμπρόθεσμη, α
και  έχουν  επι
τούνται  σύμφων
σχετική πρόσκλησ

μότητας πρότασης

ΔΙΚΕΥΣΗ 

αι προσανατολισμό

Α 

κληση 

ς,  ακολουθήθηκε
αν τα τυποποιημέ
ισυναφθεί  όλα 
α  με  το  επενδυτ
ση 

ό στην εξωστρέφει

80 

ΤΙΜΗ  

ε  η 
ένα 
τα 

τικό 

   

ναι/όχι 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΤΙΜΗ  

ια» 

ΑΠΟΤΕΛΕ

  

  

  

ΜΑ
ΝΑΙ/Ο

ΑΠΟΤΕΛΕ

ΕΣΜΑ 

ΟΧΙ 

ΕΣΜΑ 
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ΣΤΑΔΙΟ Β: Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΤΙΜΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση  
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις 
κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στη πρόσκληση 
και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 4 

ναι/όχι     

2. 
Περίοδος  υλοποίησης  εντός  περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται  εάν  η  περίοδος  υλοποίησης  της  προτεινόμενης  προς 
συγχρηματοδότηση  πράξης  εμπίπτει  εντός  της  περιόδου 
επιλεξιμότητας  του  προγράμματος  και  όπως  ορίζεται  στην 
πρόσκληση. 

ναι/όχι     

3. 
Τήρηση  των  οριζομένων  σχετικά  με  το 
χαρακτήρα κινήτρου 

Βεβαιώνεται  η  μη  έναρξη  εργασιών  πριν  την  γραπτή  υποβολή  της 
αίτησης  χρηματοδότησης  με  τυποποιημένη  δήλωση  υπογεγραμμένη 
από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Δικαιούχου,  όπως  περιλαμβάνεται 
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης 

ναι/όχι   

4. 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς 
Στόχους,  τις  Επενδυτικές  Προτεραιότητες 
και  Ειδικούς  στόχους  ή/  και  στα  πεδία 
παρέμβασης/ δράσεις της  πρόσκλησης 

Εξετάζεται  εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/ επενδυτική 
προτεραιότητα/ ειδικό στόχο/ δράσεις της πρόσκλησης 

ναι/όχι     

5. 
Μη  επικάλυψη  των  χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Βεβαιώνεται  με  έγγραφο  του  Δικαιούχου,  το  οποίο  περιλαμβάνεται 
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης 

ναι/όχι     

6. 
Υποβολή αποφάσεων  των αρμοδίων ή/και 
συλλογικών  οργάνων  του  δικαιούχου  ή 
άλλων αρμοδίων οργάνων 

Εξετάζεται  η  υποβολή  αποφάσεων  από  τα  αρμόδια  όργανα  του 
κύριου του έργου, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

ναι/όχι/δεν 
εφαρμόζεται 

  

7. Πληρούνται  όλες  οι  προϋποθέσεις  των
κεφαλαίων  Ι,  ΙΙ  καθώς  και  οι  ειδικές 

Εξετάζεται  η  τήρηση  όλων  των  προϋποθέσεων  των  κεφαλαίων  Ι,  Ι  Ι 
καθώς και οι  ειδικές  προϋποθέσεις του άρθρου 18, 19, 29 του ΚΑΝ. 

ναι/όχι    
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ΣΤΑΔΙΟ Β: Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΤΙΜΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

προϋποθέσεις  των άρθρων 18  και 19    του 
ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 

(ΕΕ) 651/2014  

8. 
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση 
τα  αναγραφόμενα  στην  πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων 

Εξετάζεται η  τήρηση όλων των προϋποθέσεων της πρόσκλησης στην 
αίτηση χρηματοδότησης: 

ναι/όχι                  a)Υποβολή μίας αίτησης ανά ΑΦΜ επιχείρησης 

b)Τηρούνται τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 4, 6,7 της 
πρόσκλησης. 

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια εκτός του κριτηρίου 6 που γίνεται δεκτή και η τιμή «δεν 
εφαρμόζεται». 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΣΤΑΔΙΟ Γ: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 

ΟΜΑΔΑ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

ΑΠΟΤ
ΕΛΕΣ
ΜΑ 

 

1 

 

Μέσος  ρυθμός  μεταβολής  του  κύκλου 
εργασιών (ΡΜΚΕ) την  διετία 2016,2017  

ΡΜΚΕ = (ΚΕ2017 – ΚΕ2016)/ ΚΕ2016 

ΡΜΚΕ ≤ ‐100%  0 

 

20% 
 

‐100% < ΡΜΚΕ ≤ ‐70%  1 

‐70% < ΡΜΚΕ ≤ ‐30%  3 

‐30%< ΡΜΚΕ ≤ 0%  6 

0%< ΡΜΚΕ ≤ 20%  9 

20%< ΡΜΚΕ  10 

2 

Μέσος  ρυθμός  κερδών προ  τόκων,  φόρων  και 
αποσβέσεων  (ΚΠΤΦΑ) την διετία 2016,2017   

ΚΠΤΦΑ =[(ΚΠΤΦΑ2017) + (ΚΠΤΦΑ2016]/2 

ΚΠΤΦΑ ≤0  0 

20% 

 

 

 

 

 

ΚΠΤΦΑ>0  10 

3 

Επενδυτική  πολιτική  (ιδιωτική  συμμετοχή  σε 
ποσοστό  του  κύκλου  εργασιών  για 
χρηματοδότηση  επενδύσεων  την    διετία 
2016,2017 

Μέσο  ποσοστό  ιδιωτικής  συμμετοχής  για 
χρηματοδότηση  επενδύσεων  >=  30%  κύκλου 
εργασιών  

10 

 
20% 

 

 

 Μέσο  ποσοστό  ιδιωτικής  συμμετοχής  για 
χρηματοδότηση επενδύσεων 15 ‐ 30% κύκλου 

5 
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εργασιών     

Μέσο  ποσοστό  ιδιωτικής  συμμετοχής  για 
χρηματοδότηση  επενδύσεων  =<  15%  κύκλου 
εργασιών 

 

0 

4 
Εξέλιξη  απασχόλησης  στην  επιχείρηση  την  
διετία 2017,2018 

Αύξηση της απασχόλησης  10 

20%   Σταθερή απασχόληση  5 

Μείωση της απασχόλησης  0 

5. 
Δημιουργία  νέων  θέσεων  απασχόλησης 
(υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) 

ΕΜΕ μισθωτής εργασίας > 2  10 

20% 

 

 

 

ΕΜΕ μισθωτής εργασίας έως 2  5 

ΕΜΕ μισθωτής εργασίας =0  0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)  

Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10     2     Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.5     3 

Παραγωγή 

γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.5  10.52  4  Παραγωγή παγωτών   Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.7     3 

Παραγωγή  ειδών 

αρτοποιίας  και 

αλευρωδών προϊόντων 

 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.7  10.71  4 

Αρτοποιία.  παραγωγή 

νωπών  ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.7  10.72  4 

Παραγωγή παξιμαδιών 

και  μπισκότων∙ 

παραγωγή 

διατηρούμενων  ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.7  10.73  4 

Παραγωγή 

μακαρονιών, 

λαζανιών,  κουσκούς 

και  παρόμοιων 

αλευρωδών προϊόντων 

 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.8     3 

Παραγωγή  άλλων 

ειδών διατροφής 
 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.8  10.82  4 

Παραγωγή  κακάου, 

σοκολάτας  και 

ζαχαρωτών 

 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.8  10.84  4 

Παραγωγή  αρτυμάτων 

και καρυκευμάτων 
 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  10.  Βιομηχανία 10.8 10.85 4 Παραγωγή  έτοιμων Αγροδιατροφή
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

τροφίμων  γευμάτων  και 

φαγητών 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.8  10.86  4 

Παραγωγή 

ομογενοποιημένων 

παρασκευασμάτων 

διατροφής  και 

διαιτητικών τροφών 

Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
10.  Βιομηχανία 

τροφίμων 
10.8  10.89  4 

Παραγωγή  άλλων 

ειδών  διατροφής 

π.δ.κ.α 

Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  11. Ποτοποιία  11 2 Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  11. Ποτοποιία  11.0 3 Ποτοποιία Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  11. Ποτοποιία  11.0  11.01  4 

Απόσταξη, 

ανακαθαρισμός  και 

ανάμιξη  αλκοολούχων 

ποτών 

Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  11. Ποτοποιία  11.0  11.04  4 

Παραγωγή  άλλων  μη 

αποσταγμένων  ποτών 

που  υφίστανται 

ζύμωση 

Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  11. Ποτοποιία  11.0 11.05 4 Ζυθοποιία Αγροδιατροφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  11. Ποτοποιία  11.0  11.07  4 

Παραγωγή 

αναψυκτικών∙ 

παραγωγή  μεταλλικού 

νερού  και  άλλων 

εμφιαλωμένων νερών 

Αγροδιατροφή 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

13.  Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ

ν υλών 

13     2    
Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

13.  Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ

ν υλών 

13.9     3 

Κατασκευή  άλλων 

κλωστουφαντουργικώ

ν προϊόντων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

13.  Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικώ

ν υλών 

13.9  13.93  4 
Κατασκευή  χαλιών  και 

κιλιμιών 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

15.  Βιομηχανία 

δέρματος  και 

δερμάτινων ειδών  

15     2    
Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

15.  Βιομηχανία 

δέρματος  και 

δερμάτινων ειδών  

15.1     3 

Κατεργασία  και  δέψη 

δέρματος.  κατασκευή 

ειδών  ταξιδιού 

(αποσκευών), 

τσαντών,  ειδών 

σελοποιίας  και 

σαγματοποιίας. 

Κατεργασία  και  βαφή 

γουναρικών 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

15.  Βιομηχανία 

δέρματος  και 

δερμάτινων ειδών  

15.1  15.12  4 

Κατασκευή  ειδών 

ταξιδιού  (αποσκευών), 

τσαντών  και 

παρόμοιων  ειδών, 

ειδών  σελοποιίας  και 

σαγματοποιίας 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

16.  Βιομηχανία  ξύλου 

και  κατασκευή 

προϊόντων  από  ξύλο 

και  φελλό,  εκτός  από 

έπιπλα∙  κατασκευή 

ειδών  καλαθοποιίας 

και σπαρτοπλεκτικής 

16     2    
Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

16.  Βιομηχανία  ξύλου 

και  κατασκευή 

προϊόντων  από  ξύλο 

και  φελλό,  εκτός  από 

έπιπλα∙  κατασκευή 

16.2     3 

Κατασκευή  προϊόντων 

από  ξύλο  και  φελλό 

και  ειδών 

καλαθοποιίας  και 

σπαρτοπλεκτικής 

Δημιουργική 

βιομηχανία 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ειδών  καλαθοποιίας 

και σπαρτοπλεκτικής 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

16.  Βιομηχανία  ξύλου 

και  κατασκευή 

προϊόντων  από  ξύλο 

και  φελλό,  εκτός  από 

έπιπλα∙  κατασκευή 

ειδών  καλαθοποιίας 

και σπαρτοπλεκτικής 

16.2  16.24  4 
Κατασκευή  ξύλινων 

εμπορευματοκιβώτιων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

16.  Βιομηχανία  ξύλου 

και  κατασκευή 

προϊόντων  από  ξύλο 

και  φελλό,  εκτός  από 

έπιπλα∙  κατασκευή 

ειδών  καλαθοποιίας 

και σπαρτοπλεκτικής 

16.2  16.29  4 

Κατασκευή  άλλων 

προϊόντων  από  ξύλο. 

Κατασκευή  ειδών  από 

φελλό  και  ειδών 

καλαθοποιίας  και 

σπαρτοπλεκτικής 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

17.  Χαρτοποιία  και 

κατασκευή  χάρτινων 

προϊόντων 

17     2    
Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

17.  Χαρτοποιία  και 

κατασκευή  χάρτινων 

προϊόντων 

17.1     3 

Παραγωγή 

χαρτοπολτού. 

κατασκευή χαρτιού και 

χαρτονιού 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

17.  Χαρτοποιία  και 

κατασκευή  χάρτινων 

προϊόντων 

17.1  17.12  4 
Κατασκευή  χαρτιού 

και χαρτονιού 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

17.  Χαρτοποιία  και 

κατασκευή  χάρτινων 

προϊόντων 

17.2     3 
Κατασκευή  ειδών  από 

χαρτί και χαρτόνι 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

17.  Χαρτοποιία  και 

κατασκευή  χάρτινων 

προϊόντων 

17.1  17.21  4 

Κατασκευή 

κυματοειδούς  χαρτιού 

και  χαρτονιού  και 

Δημιουργική 

βιομηχανία 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

εμπορευματοκιβωτίων 

από χαρτί και χαρτόνι 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23     2    
Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.1     3 

Κατασκευή  γυαλιού 

και  προϊόντων  από 

γυαλί 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.1  23.13  4 
Κατασκευή  κοίλου 

γυαλιού  

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.1  23.19  4 

Κατασκευή  και 

κατεργασία  άλλων 

ειδών  γυαλιού, 

περιλαμβανομένου 

του  γυαλιού  για 

τεχνικές χρήσεις  

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.4     3 

Κατασκευή  άλλων 

προϊόντων 

πορσελάνης  και 

κεραμικής 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.4  23.41  4 

Κατασκευή  κεραμικών 

ειδών οικιακής χρήσης 

και  κεραμικών 

διακοσμητικών ειδών 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.6  23.69  4 

Κατασκευή  άλλων 

προϊόντων  από 

σκυρόδεμα,  γύψο  και 

τσιμέντο 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.7     3 

Κοπή,  μορφοποίηση 

και  τελική 

επεξεργασία λίθων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

23.7  23.70  4 

Κοπή,  μορφοποίηση 

και  τελική 

επεξεργασία λίθων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

25     2 

Κατασκευή 

μεταλλικών 

προϊόντων,  με 

εξαίρεση  τα 

μηχανήματα  και  τα 

είδη εξοπλισμού 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

23.  Παραγωγή  άλλων 

μη  μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων 

25.9     3 
Κατασκευή  άλλων 

μεταλλικών προϊόντων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

25.  Κατασκευή 

μεταλλικών 

προϊόντων,  με 

εξαίρεση  τα 

μηχανήματα  και  τα 

είδη εξοπλισμού 

25.9  25.99  4 

Κατασκευή  άλλων 

μεταλλικών  προϊόντων 

π.δ.κ.α. 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

32.  Άλλες 

μεταποιητικές 

δραστηριότητες 

32     2    
Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

32.  Άλλες 

μεταποιητικές 

δραστηριότητες 

32.1     3 

Κατασκευή 

κοσμημάτων, 

πολύτιμων 

αντικειμένων  και 

συναφών ειδών 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

32.  Άλλες 

μεταποιητικές 

δραστηριότητες 

32.1  32.12  4 

Κατασκευή 

κοσμημάτων  και 

συναφών ειδών 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

32.  Άλλες 

μεταποιητικές 

δραστηριότητες 

32.1  32.13  4 

Κατασκευή 

κοσμημάτων 

απομίμησης  και 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» 

91 

Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

συναφών ειδών 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

32.  Άλλες 

μεταποιητικές 

δραστηριότητες 

32.2     3 
Κατασκευή  μουσικών 

οργάνων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

32.  Άλλες 

μεταποιητικές 

δραστηριότητες 

32.2  32.20  4 
Κατασκευή  μουσικών 

οργάνων 

Δημιουργική 

βιομηχανία 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Καταλύματα  55     2     Τουρισμός 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Καταλύματα  55.1     3 
Ξενοδοχεία  και 

παρόμοια καταλύματα  
Τουρισμός 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Καταλύματα  55.1  55.10  4 
Ξενοδοχεία  και 

παρόμοια καταλύματα  
Τουρισμός 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

55. Καταλύματα  55.2     3 

Καταλύματα διακοπών 

και  άλλα  καταλύματα 

σύντομης διαμονής 

Τουρισμός 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Καταλύματα  55.2  55.20  4 

Καταλύματα διακοπών 

και  άλλα  καταλύματα 

σύντομης διαμονής 

Τουρισμός 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Καταλύματα  55.3     3 

Χώροι  κατασκήνωσης, 

εγκαταστάσεις  για 

οχήματα  αναψυχής 

και  ρυμουλκούμενα 

οχήματα 

Τουρισμός 

Θ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Καταλύματα  55.3  55.30  4 

Χώροι  κατασκήνωσης, 

εγκαταστάσεις  για 

οχήματα  αναψυχής 

και  ρυμουλκούμενα 

οχήματα 

Τουρισμός 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

59.  Παραγωγή 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις  και 

μουσικές εκδόσεις 

59     2     Πολιτισμός 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

59.  Παραγωγή 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

59.1     3 

Παραγωγή 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

Πολιτισμός 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις  και 

μουσικές εκδόσεις 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

59.  Παραγωγή 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις  και 

μουσικές εκδόσεις 

59.1  59.11  4 

Δραστηριότητες 

παραγωγής 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

Πολιτισμός 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

59.  Παραγωγή 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις  και 

μουσικές εκδόσεις 

59.1  59.12  4 

Δραστηριότητες 

συνοδευτικές  της 

παραγωγής 

κινηματογραφικών 

ταινιών,  βίντεο  και 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

Πολιτισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77.  Δραστηριότητες 

ενοικίασης  και 

εκμίσθωσης 

77     2     Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77.  Δραστηριότητες 

ενοικίασης  και 

εκμίσθωσης 

77.2     3 

Ενοικίαση  και 

εκμίσθωση  ειδών 

προσωπικής  ή 

οικιακής χρήσης 

Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77.  Δραστηριότητες 

ενοικίασης  και 

εκμίσθωσης 

77.2  77.21  4 

Ενοικίαση  και 

εκμίσθωση  ειδών 

αναψυχής  και 

αθλητικών ειδών 

Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

77.  Δραστηριότητες 

ενοικίασης  και 

εκμίσθωσης 

77.3     3 

Ενοικίαση  και 

εκμίσθωση  άλλων 

μηχανημάτων,  ειδών 

Τουρισμός 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  εξοπλισμού και υλικών 

αγαθών  

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77.  Δραστηριότητες 

ενοικίασης  και 

εκμίσθωσης 

77.3  77.34  4 

Ενοικίαση  και 

εκμίσθωση 

εξοπλισμού  πλωτών 

μεταφορών 

Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77.  Δραστηριότητες 

ενοικίασης  και 

εκμίσθωσης 

77.3  77.35  4 

Ενοικίαση  και 

εκμίσθωση 

εξοπλισμού 

αεροπορικών 

μεταφορών 

Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

79.  Δραστηριότητες 

ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, 

γραφείων 

οργανωμένων 

ταξιδιών  και 

υπηρεσιών  κρατήσεων 

και  συναφείς 

δραστηριότητες 

79     2     Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

79.  Δραστηριότητες 

ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, 

γραφείων 

οργανωμένων 

ταξιδιών  και 

υπηρεσιών  κρατήσεων 

και  συναφείς 

δραστηριότητες 

79.9     3 

Άλλες  δραστηριότητες 

υπηρεσιών  κρατήσεων 

και  συναφείς 

δραστηριότητες 

Τουρισμός 

ΙΔ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

79.  Δραστηριότητες 

ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, 

γραφείων 

79.9  79.90  4 

Άλλες  δραστηριότητες 

υπηρεσιών  κρατήσεων 

και  συναφείς 

δραστηριότητες 

Τουρισμός 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

οργανωμένων 

ταξιδιών  και 

υπηρεσιών  κρατήσεων 

και  συναφείς 

δραστηριότητες 

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  85. Εκπαίδευση  85 2 Τουρισμός

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  85. Εκπαίδευση  85.5 3 Άλλη εκπαίδευση  Τουρισμός

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  85. Εκπαίδευση  85.5  85.51  4 

Αθλητική  και 

ψυχαγωγική 

εκπαίδευση 

Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

90.  Δημιουργικές 

δραστηριότητες, 

τέχνες και διασκέδαση 

90     2     Πολιτισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

90.  Δημιουργικές 

δραστηριότητες, 

τέχνες και διασκέδαση 

90.0     3 

Δημιουργικές 

δραστηριότητες, 

τέχνες και διασκέδαση  

Πολιτισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

90.  Δημιουργικές 

δραστηριότητες, 

τέχνες και διασκέδαση 

90.0  90.03  4 
Καλλιτεχνική 

δημιουργία 
Πολιτισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

91.  Δραστηριότητες 

βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, 

μουσείων  και  λοιπές 

πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

91.0     3 

Δραστηριότητες 

βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, 

μουσείων  και  λοιπές 

πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

Πολιτισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

91.  Δραστηριότητες 

βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, 

μουσείων  και  λοιπές 

πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

91.0  91.02  4 
Δραστηριότητες 

μουσείων 
Πολιτισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 91.  Δραστηριότητες 91.0 91.03 4 Λειτουργία  ιστορικών Πολιτισμός
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, 

μουσείων  και  λοιπές 

πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

χώρων  και  κτιρίων  και 

παρόμοιων  πόλων 

έλξης επισκεπτών 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

91.  Δραστηριότητες 

βιβλιοθηκών, 

αρχειοφυλακείων, 

μουσείων  και  λοιπές 

πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

91.0  91.04  4 

Δραστηριότητες 

βοτανικών  και 

ζωολογικών κήπων και 

φυσικών βιοτόπων 

Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93     2     Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93.1     3 
Αθλητικές 

δραστηριότητες 
Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93.1  93.11  4 

Εκμετάλλευση 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93.1  93.13  4 
Εγκαταστάσεις 

γυμναστικής 
Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 
93.1  93.19  4 

Άλλες  αθλητικές 

δραστηριότητες 
Τουρισμός 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93.2     3 

Δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93.2  93.21  4 

Δραστηριότητες 

πάρκων  αναψυχής  και 

άλλων  θεματικών 

πάρκων 

Τουρισμός 

ΙΗ.  ΤΕΧΝΕΣ, 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

93.  Αθλητικές 

δραστηριότητες  και 

δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

93.2  93.29  4 

Άλλες  δραστηριότητες 

διασκέδασης  και 

ψυχαγωγίας 

Τουρισμός 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26     2     ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.1     3 

Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων  και 

πλακετών 

ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.1  26.11  4 

Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων 

ΤΠΕ  
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.1  26.12  4 

Κατασκευή  έμφορτων 

ηλεκτρονικών 

πλακετών 

ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.2     3 

Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  και 

περιφερειακού 

εξοπλισμού 

ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.2  26.20  4 

Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  και 

περιφερειακού 

εξοπλισμού 

ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.3     3 

Κατασκευή 

εξοπλισμού 

επικοινωνίας 

ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

26.  Κατασκευή 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών  και 

οπτικών προϊόντων 

26.3  26.30  4 

Κατασκευή 

εξοπλισμού 

επικοινωνίας 

ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

27.  Κατασκευή 

ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού 

27     2     ΤΠΕ  

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

27.  Κατασκευή 

ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού 

27.3     3 

Κατασκευή 

καλωδιώσεων  και 

εξαρτημάτων 

καλωδίωσης 

ΤΠΕ 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

27.  Κατασκευή 

ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού 

27.3  27.31  4 
Κατασκευή  καλωδίων 

οπτικών ινών 
ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

58.  Εκδοτικές 

δραστηριότητες 
58     2     ΤΠΕ  

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

58.  Εκδοτικές 

δραστηριότητες 
58.2     3  Έκδοση λογισμικού  ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

58.  Εκδοτικές 

δραστηριότητες 
58.2  58.21  4 

Έκδοση παιχνιδιών για 

ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

58.  Εκδοτικές 

δραστηριότητες 
58.2  58.29  4 

Έκδοση  άλλου 

λογισμικού 
ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61     2     ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.1     3 

Ενσύρματες 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.1  61.10  4 

Ενσύρματες 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.2     3 

Ασύρματες 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.2  61.20  4 

Ασύρματες 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.3     3 

Δορυφορικές 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.3  61.30  4 

Δορυφορικές 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.9     3 

Άλλες 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
61. Τηλεπικοινωνίες  61.9  61.90  4 

Άλλες 

τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

62.  Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

62     2 

Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

62.  Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

62.0     3 

Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

62.  Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

62.0  62.01  4 

Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

62.  Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

62.0  62.02  4 

Δραστηριότητες 

παροχής  συμβουλών 

σχετικά  με  τους 

ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

ΤΠΕ 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» 

101 

Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

δραστηριότητες 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

62.  Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

62.0  62.03  4 

Υπηρεσίες  διαχείρισης 

ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

62.  Δραστηριότητες 

προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

62.0  62.09  4 

Άλλες  δραστηριότητες 

της  τεχνολογίας  της 

πληροφορίας  και 

δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

63.  Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

πληροφορίας 

63     2     ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

63.  Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

πληροφορίας 

63.1     3 

Επεξεργασία 

δεδομένων, 

καταχώρηση  και 

συναφείς 

δραστηριότητες∙ 

δικτυακές πύλες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

63.  Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

πληροφορίας 

63.1  63.11  4 

Επεξεργασία 

δεδομένων, 

καταχώρηση  και 

συναφείς 

δραστηριότητες 

ΤΠΕ 

Ι.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

63.  Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

πληροφορίας 

63.1  63.12  4 
Δικτυακές  πύλες  (web 

portals) 
ΤΠΕ 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΙΓ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

72.  Επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 
72     2     ΤΠΕ 

ΙΓ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

72.  Επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 
72.1     3 

Έρευνα  και 

πειραματική  ανάπτυξη 

στις  φυσικές 

επιστήμες  και  τη 

μηχανική 

ΤΠΕ 

ΙΓ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

72.  Επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 
72.1  72.19  4 

Έρευνα  και 

πειραματική  ανάπτυξη 

σε  άλλες  φυσικές 

επιστήμες  και  τη 

μηχανική 

ΤΠΕ 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
20. Παραγωγή χημικών 

ουσιών και προϊόντων 
20     2     Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

20.4     3 

Παραγωγή  σαπουνιών 

και  απορρυπαντικών, 

προϊόντων 

καθαρισμού  και 

στίλβωσης,  αρωμάτων 

και παρασκευασμάτων 

καλλωπισμού 

Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
20. Παραγωγή χημικών 

ουσιών και προϊόντων 
20.4  20.42  4 

Παραγωγή  αρωμάτων 

και παρασκευασμάτων 

καλλωπισμού 

Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

20.5     3 
Παραγωγή  άλλων 

χημικών προϊόντων 
Υγεία ‐ Ευεξία 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
20. Παραγωγή χημικών 

ουσιών και προϊόντων 
20.5  20.53  4 

Παραγωγή  αιθέριων 

ελαίων 
Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

21     2     Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

21.1     3 

Παραγωγή  βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων 

Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

21.1  21.10  4 

Παραγωγή  βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων 

Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

21.2     3 

Παραγωγή 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

Υγεία ‐ Ευεξία 

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

21.  Παραγωγή 

βασικών 

φαρμακευτικών 

προϊόντων  και 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

21.2  21.20  4 

Παραγωγή 

φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΓ.  72.  Επιστημονική 72 2 Υγεία ‐ Ευεξία
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

έρευνα και ανάπτυξη 

ΙΓ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

72.  Επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 
72.1     3 

Έρευνα  και 

πειραματική  ανάπτυξη 

στις  φυσικές 

επιστήμες  και  τη 

μηχανική 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΓ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

72.  Επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 
72.1  72.11  4 

Έρευνα  και 

πειραματική  ανάπτυξη 

στη βιοτεχνολογία 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΓ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

72.  Επιστημονική 

έρευνα και ανάπτυξη 
72.1  72.19  4 

Έρευνα  και 

πειραματική  ανάπτυξη 

σε  άλλες  φυσικές 

επιστήμες  και  τη 

μηχανική 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

86.  Δραστηριότητες 

ανθρώπινης υγείας 
86     2     Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

86.  Δραστηριότητες 

ανθρώπινης υγείας 
86.9     3 

Άλλες  δραστηριότητες 

ανθρώπινης υγείας 
Υγεία ‐ Ευεξία 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

86.  Δραστηριότητες 

ανθρώπινης υγείας 
86.9  86.90  4 

Άλλες  δραστηριότητες 

ανθρώπινης υγείας 
Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87     2     Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.1     3 

Δραστηριότητες 

νοσοκομειακής 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.1  87.10  4 

Δραστηριότητες 

νοσοκομειακής 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.2     3 

Δραστηριότητες 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος  για 

άτομα  με  νοητική 

υστέρηση,  ψυχικές 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

διαταραχές  και  χρήση 

ουσιών 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.2  87.20  4 

Δραστηριότητες 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος  για 

άτομα  με  νοητική 

υστέρηση,  ψυχικές 

διαταραχές  και  χρήση 

ουσιών 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.3     3 

Δραστηριότητες 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος  για 

ηλικιωμένους  και 

άτομα με αναπηρία 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.3  87.30  4 

Δραστηριότητες 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος  για 

ηλικιωμένους  και 

άτομα με αναπηρία 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.9     3 

Άλλες  δραστηριότητες 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

87.  Δραστηριότητες 

βοήθειας  με  παροχή 

καταλύματος 

87.9  87.90  4 

Άλλες  δραστηριότητες 

φροντίδας  με  παροχή 

καταλύματος 

Υγεία ‐ Ευεξία 
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο

ς NACE 

Επίπεδ

ο 

Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΟΙ 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ 

Τομείς 

Προτεραιότητα

ς RIS 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

88.  Δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος 

88     2     Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

88.  Δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος 

88.1     3 

Δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος  για 

ηλικιωμένους  και 

άτομα με αναπηρία 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

88.  Δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος 

88.1  88.10  4 

Δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος  για 

ηλικιωμένους  και 

άτομα με αναπηρία 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

88.  Δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος 

88.9     3 

Άλλες  δραστηριότητες 

κοινωνικής  μέριμνας 

χωρίς  παροχή 

καταλύματος π.δ.κ.α. 

Υγεία ‐ Ευεξία 

ΙΖ.  88.  Δραστηριότητες 88.9 88.91 4 Δραστηριότητες  Υγεία ‐ Ευεξία
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Τομέας  2ψήφιος NACE 
3ψήφιο

ς NACE 

4ψήφιο
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Α/Α  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ) 

6. 

Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης: 

•Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Αντίγραφο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή), 

για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2016 ,2017. 

•Για Ο.Ε./ Ε.Ε.: Αντίγραφα Ε3 και Ν με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή), για τις 

κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2016 ,2017. 

•Για Α.Ε./ Ε.Π.Ε./ Ι.Κ.Ε./ Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Αντίγραφα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 

(ηλεκτρονική  υποβολή),  Ν  με  ηλεκτρονική  υποβολή  ή  παραλαβή  από  την  αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., Ισολογισμοί (δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ) για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

των    ετών  2016,2017.  Επισημαίνεται  ότι  δεν  θα  γίνονται  δεκτές  δημοσιεύσεις 

ισολογισμών μεταγενέστερες  της ημερομηνίας υποβολής  του φυσικού φακέλου. Η δε 

έλλειψη τους αποτελεί λόγο απόρριψης. 

(ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ 

 ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ) 

7. 

Καταστάσεις  Επιθεώρησης  Εργασίας  (πίνακας  προσωπικού),  Ε4  και  ΑΠΔ  (αποδεικτικό 

κατάθεσης και ανάλυση) για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.  

(ΟΙ  ΑΠΔ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΣΚΟΠΙΜΟ  ΟΤΙ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ    ΣΕ  ΦΥΣΙΚΗ  Ή  ΣΕ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ). 

8. 

 Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα V  της παρούσας για  τις δύο 

(2)  κλεισμένες  διαχειριστικές  χρήσεις  που  προηγούνται  του  έτους  υποβολής  της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

 Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με 

τον  ορισμό  των  ΜΜΕ  του  Παραρτήματος  Ι  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  651/2014  της 

Επιτροπής της 17ης  Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία  (Ε1, 

Ε3,  Ε5,  Ν,  ισολογισμοί  ‐  αποτελέσματα  χρήσης)  και  τα  κατά  περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική  / μετοχική σύνθεση,  νόμιμη 

εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και το 

σύνολο  των  εργαζομένων  για  το  σύνολο  των  επιχειρήσεων  που  είναι 

συνεργαζόμενες  ή/και  συνδεδεμένες  με  την  επιχείρηση  που  υπέβαλε  το 

επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα πρόσκληση.  

 (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 

9.  Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας. (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 

10. 

Έγγραφα  τεκμηρίωσης  επενδύσεων  για  την  διετία  2016,2017.  (π.χ.  Μητρώο  Παγίων, 
αποφάσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας κ.λ.π.) . 

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 

11. 

Τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  σημείο  Β.  του  Παραρτήματος  VΙ:  ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ (ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης  

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ) 

12. 

Φορολογική  ενημερότητα  της  υφιστάμενης  νομικής  οντότητας  σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία 

να  προκύπτει  ότι  δεν  είναι  υπόχρεη  σε  ανάκτηση  παράνομης  κρατικής  ενίσχυσης 

κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 
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Α/Α  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ) 

13. 
Ασφαλιστική  ενημερότητα  της υφιστάμενης  νομικής οντότητας σε  ισχύ κατά  το  χρόνο 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ) 

14. 

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου μηνός 

πριν την υποβολή της αίτησης ή βεβαίωση ΓΕΜΗ της υφιστάμενης νομικής οντότητας.

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ) 

15. 

Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση 

σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ή βεβαίωση 

ΓΕΜΗ της υφιστάμενης νομικής οντότητας  

 (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ) 

16. 
Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ  

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ) 

17. 

Πρακτικό  αρμόδιου  οργάνου  δικαιούχου  για  την  υποβολή  αίτησης  στο  πρόγραμμα, 

όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία 

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ) 

Εάν  κάποιο  από  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  (Α/Α  9,  10,  17)  δεν  αφορά  το  επενδυτικό  σχέδιο  αυτό  δεν 

απαιτείται να υποβληθεί αλλά πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην υποβαλλόμενη πρόταση. 
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ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Δεν  εκκρεμεί  εις  βάρος  της  νομικής  οντότητας  διαδικασία  ανάκτησης  παράνομης  κρατικής  ενίσχυσης, 
κατόπιν απόφασης της Ε.Ε.. 

 Δεν  έχουν  επιβληθεί  πρόστιμα  που  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  για  παραβάσεις 
εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα : 

‐ Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), 
‐ Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), 

για τους λόγους του άρθρου 39, παρ. 1 του Ν. 4488/2017. 

Ο  Δικαιούχος  τηρεί    τη  νομοθεσία  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  του 
επαγγελματικού κινδύνου. 
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της 
επιχείρησης,  του  τίτλου  της  πράξης  και  του  ποσού  της  δημόσιας  χρηματοδότησης  στον  κατάλογο  των 
δικαιούχων  που  δημοσιεύεται  ηλεκτρονικά  ή  με  άλλο  τρόπο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  παράγραφος  2 
στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006. 

Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και 
θα υποβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης και την 
πληρωμή των σχετικών δαπανών. 

Ο  Δικαιούχος  αποδέχεται  οποιοδήποτε  σχετικό  έλεγχο  για  την  εξακρίβωση  των  δηλωθέντων  από  τις 
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού 
σχεδίου  με  τα  στοιχεία  που  παρέχονται  από  το  πληροφοριακό  σύστημα  TAXIS  και  τα  συστήματα  των 
ασφαλιστικών οργανισμών. 

Ο  Δικαιούχος  αποδέχεται  ότι  τα  μηνύματα  που  θα  αποστέλλονται  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και 
ειδικότερα  της  διεύθυνσης  email  που  έχει  δηλωθεί  στο  έντυπο  υποβολής  προς  την  ΔΙΑΠ  και  όσα 
λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΔΙΑΠ  αναφορικά με την 
εξέλιξη  και  ολοκλήρωση  της  πράξης  (αιτήματα  τροποποίησης,  εκθέσεις  προόδου  και  ολοκλήρωσης  κλπ) 
δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά  (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από 
την ΔΙΑΠ . 

Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του 
έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

Ο Δικαιούχος είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους 
περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).  

Ο  επιχειρηματίας/οι  εταίροι  της  επιχείρησης  παρέχουν  ρητά  τη  συναίνεση  και  συγκατάθεσή  τους  για  την 
νόμιμη  επεξεργασία  κατ΄  άρθρο  6  του  Κανονισμού  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  της 27ης Απριλίου 2016  για  την προστασία  των φυσικών προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη κυκλοφορία  των δεδομένων αυτών  και  την 
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ  (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.188] 
σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, δηλαδή από της υποβολής της ως και, στην 
περίπτωση υπαγωγής  του,  οριστικοποίηση  της συγχρηματοδοτούμενης  επένδυσής  του,  σύμφωνα προς  τα 
ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  16  «ΕΙΔΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  2016/679»  της  παρούσας 
Πρόσκλησης». 

Ο  επιχειρηματίας/οι  εταίροι  της  επιχείρησης  αποδέχονται  ότι  στην  περίπτωση  κοινοποιήσεων  επιδόσεων 
εγγράφων που αφορούν την Πράξη τους, τούτες λαμβάνουν χώρα στην φορολογική έδρα των επενδυτών την 
οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης τους και η οποία αναφέρεται στην απόφαση ένταξης τους. 
Περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της φορολογικής τους 
έδρας στην ΕΥΔ και τη ΔΙΑΠ. 

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης οιαδήποτε μεταβολής της φορολογικής έδρας, η κοινοποίηση ‐ επίδοση θα 
συντελείται στην φορολογική έδρα της απόφασης ένταξής του». 

Ο  εκπρόσωπος  /  οι  εταίροι  της  επιχείρησης  δεσμεύονται  ότι  η  επιχείρηση  έχει  την  ιδιότητα  της  ΜΜΕ 
Επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003. 

 
                                     Ημερομηνία:    ……….20…… 

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και 

προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» 

114 

                                    Για την επιχείρηση 
                                   ‐Ο‐ 

 
                                    Νόμιμος Εκπρόσωπος 

                                   
                                   (σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 

                                    Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Για τα ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 – 2020 έργα και για την εξασφάλιση 

της προβολής των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ο δικαιούχος 

είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:  

 Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού για την τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας (ελάχιστου 

μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο 

και στο περίπτερο της κάθε Έκθεσης. 

 Να  παρέχει  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  δικαιούχου,  εάν  υπάρχει,  σύντομη  περιγραφή  της 

πράξης,  που  περιλαμβάνει  τους  στόχους  και  τα  αποτελέσματά  της  και  επισημαίνει  τη 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. 

Το  έμβλημα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  η  αναφορά  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  από  το  οποίο  λαμβάνεται  η  χρηματοδότηση  της  πράξης, 

σύμφωνα με τα κάτωθι γραφιστικά πρότυπα.  

Το σήμα του ΕΣΠΑ και το σήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014‐2020 σύμφωνα με 

τα κάτωθι γραφιστικά πρότυπα. 

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τα  γραφιστικά  πρότυπα  που  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  είναι 

ανηρτημένα  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΥΔ  http://www.peproe.gr/beneficiary‐support/ypoxreoseis‐

dimosiotitas στην καρτέλα Υποχρεώσεις Δημοσιότητας και οι απαραίτητες οδηγίες και λεπτομέρειες 

εφαρμογής περιλαμβάνονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.  

Επισημαίνεται  και  ισχύει  για  κάθε  μορφή  επικοινωνίας  και  σε  όλα  τα  είδη  των  πράξεων  και 

δράσεων στο ΕΣΠΑ, ότι:  

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη 

της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας: 

το  έμβλημα  της  Ένωσης,  με  αναφορά  στην  Ένωση,  σύμφωνα  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που 

καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014  

αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη. 

Η  μη  εφαρμογή  των  μέτρων  πληροφόρησης  και  επικοινωνίας  όπως  ορίζονται  στον  Κανονισμό 

1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση 

επί του συνόλου των δαπανών του έργου. 

Έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ www.peproe.gr η Περιφερειακή Στρατηγική 

Επικοινωνίας  και  ο  Επικοινωνιακός  Οδηγός  ΕΣΠΑ  στον  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  απαραίτητες 

οδηγίες και υποδείγματα για κάθε ενέργεια δημοσιότητας. 
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Σε περίπτωση που μια πράξη χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ταμεία, χρησιμοποιείται η 

ευρωπαϊκή σημαία με την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 

Τυπογραφία 

Παρουσίαση των γραμματοσειρών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τίτλους, χαρακτηρισμούς 

και μηνύματα καθώς και σε όλη την επικοινωνία.  

Arial 

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Tahoma 

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Calibri 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Garamond 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Trebouchet 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 
Ubuntu  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Δεν  επιτρέπονται  πλάγιες  ή  υπογραμμισμένες  παραλλαγές  ούτε  η  χρήση  ειδικών  εφέ  για  τους 

χαρακτήρες.  

Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης δεν παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης 

κατά κανένα τρόπο.  

Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων είναι ανάλογο του μεγέθους του εμβλήματος.  

 

Το λογότυπο του ΕΠ Ήπειρος 2014‐2020 
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Το λογότυπο του ΕΣΠΑ  

  Για εκτύπωση: 

 

   
   

  PANTONE Reflex Blue  PANTONE Bright Red  

                 C 100  M 80  Y 0  K 0    C 5  M 100  Y 100 K 0   

                

 

  Για το Internet και τα ηλεκτρονικά μέσα: 

   

 

      

  R 0  G 51  B 153     R 255  G 0  B 0      #  003399 

   #ff0000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 
άτομα  με αναπηρία» 

 

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους 
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης 
Πράξης, οι κάτωθι  περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά. 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. αρχαιολογικών 
χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  

 πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, 
‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) 

 πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, 
εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) 

 πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, 
εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας  (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, 
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα 
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.)  

(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής 

(4)  πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου     

(5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, 
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.) 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές  

(1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε 
κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων”) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα 
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι 
εστίασης κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική 
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) 

(4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.) 

(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες   

 δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό 
αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων 
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, 
πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα 
να διανύσουν μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και 
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παράδοσης εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ 
τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη 
νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.) 

 πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών 
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης  
μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.). 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

(1) συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις 
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο 
επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο 
προσβασιμότητας “ΑΑΑ” 

(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα 
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού 
Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C 

(3) σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 
2.0) του W3C 

(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να 
λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring 
Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C 

(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια 
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού 
Σχεδιασμού» 

(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με 
διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. 
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης). 

 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση  

(1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιμες 
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, 
έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας 
στη νοηματική,  κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών 
υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, 
προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.) 

 

 

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα  για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ 

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση 
της πράξης ισχύει ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική 
νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). 
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(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον  

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες” 

Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και  σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 με 
Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “∆ιευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ 
η οποία απαιτείται να εμπεριέχεται στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του 
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑμεΑ με Α.Π.οικ 
42382/16.07.2013 “ ∆ιευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα 
ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ με Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 
15.10.2013 “∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.”  

Α.3. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ 

Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών”,  

Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 
Β’ “Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,  

Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισμός των 
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των 
παιδικών χαρών των ∆ήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και 
ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”. 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες” 

Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές 

Γ.1. Κανονισμοί (ΕΕ) με αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα 
δικαιώματα των επιβατών 

Γ.2.  Κανονισμός (EE) με αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος 
της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα  

Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες” 

Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”  

Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ   

(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:   

∆.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες” 
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∆.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και 
συστάσεις” 

 (Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες” 

Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” 

Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης” 

Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0 
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)   

Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, 
έκδοση 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)  

Ε.6. Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - 
Αγγλικά) 

Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά) 

 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση 

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 της Σύμβασης  
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