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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για την
εκπόνηση

και

αναδιάρθρωση

εφαρμογή
και

επιχειρησιακών

προσανατολισμό

στην

σχεδίων

εξωστρέφεια

για
στο

οργανωτική
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 20142020»,
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
Σελίδα 3 από 6

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
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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ΕΥΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝ
ΝΩΣΗ

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

ΕΥΡΩ
ΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜ
ΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ
ΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡ
ΡΟΓΡΑΜ
ΜΜΑ
ΡΟΣ 201
14‐2020
ΗΠΕΙΡ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ
ΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση
η της περιφ
φερειακής ανταγωνιστ
α
τικότητας με ανάπτυξη
η
της καινο
οτομίας και των ΤΠΕ»
ΘΕΜΑΤΙΚ
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03: «Βελττίωση της αννταγωνιστικότητας των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων»
Επενδυτιική Προτερα
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« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

ΟΡΙΣΜΟ
ΟΙ
Για τουςς σκοπούς τη
ης παρούσας πρόσκλησ ης, οι χρησιιμοποιούμεννοι όροι και συντμήσεις έχουν την
έννοια π
που τους απο
οδίδεται καττωτέρω:
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ε.Π.

Επιχειρησιακκό Πρόγραμμ
μα – έγγραφ
φο που καθοορίζει μια αναπτυξιακή
α
στρατηγική µ
µε τη χρήση εννός συνεκτικο
ού συνόλου πρροτεραιοτήτω
ων.

Δράση

Σύνολο ενεργγειών που πρ
ραγματοποιού
ύνται για τηνν υλοποίηση των
τ στόχων
που τίθενταιι από τους άξξονες προτερα
αιότητας του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014‐2020.
Κάθε δράση, μπορεί να υλλοποιείται μέσ
σω μίας ή περρισσότερων πράξεων.
π

Πράξη το
ου Ε.Π.

Έργο που επ
πιλέγεται από τη διαχειρισττική αρχή τουυ οικείου προ
ογράμματος
και η οποίία συμβάλλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής
προτεραιότη τας.

Δικαιούχχος

Νομική οντόττητα που υλο
οποιεί πράξη και
κ λαμβάνει δημόσια ενίσ
σχυση. Είναι
ο τελικός αποοδέκτης της δημόσιας
δ
δαπάνης.

ΕΦΔ

Ενδιάμεσος Φ
Φορέας Διαχχείρισης: Κάθε
ε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας,
φ
που
ενεργεί υπό την ευθύνη μιας
μ
διαχειρισ
στικής αρχής ή αρχής πισττοποίησης ή
εκτελεί καθήήκοντα εξ ονόματος μίας τέ
έτοιας αρχής σσε σχέση µε δικαιούχους
δ
που υλοποιοούν πράξεις.

Κρατική εενίσχυση

Ενίσχυση ποου εμπίπτει στο
σ πεδίο του άρθρου 1007 της Συνθή
ήκης για τη
Λειτουργία τ ης Ευρωπαϊκή
ής Ένωσης (ΣΛ
ΛΕΕ).

Ενίσχυση
η/Δημόσια Δα
απάνη

Κάθε δημόσιια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράάξεων/έργων.

Ιδιωτική συμμετοχή

Κάθε συμμεττοχή από ιδιω
ωτικά κεφάλαιια για την υλοοποίηση έργου
υ.

Υπεύθυνος Έργου

Φυσικό πρό σωπο το οπο
οίο έχει την ευθύνη για το συντονισ
σμό και την
επίβλεψη τουυ έργου από επιστημονική
ς και τεχνικήςς πλευράς.
ε

Δημοσιοννομική διόρθ
θωση

Η ακύρωση του συνόλο
ου ή μέρουςς της Κοινοτ ικής ή/και της
τ
Εθνικής
η.
συμμετοχής σσε ένα έργο ή σε μία πράξη

Αχρεωσττήτως καταβλληθέν ποσό

Κάθε δαπάν η στην οποία
α δεν αντιστοιχεί ίσης αξξίας παραδοθ
θέν προϊόν,
έργο ή υπηηρεσία σύμφωνα με τους όρους τηςς σχετικής σύμβασης ή
απόφασης μεε την οποία αναλήφθηκε
α
η υποχρέωση ττης δαπάνης.

Ανάκτηση

Η επιστροφήή των αχρεωσττήτως ή παρα
ανόμως καταββληθέντων πο
οσών από το
λαβόντα.

Επιχείρησ
ση

Επιχείρηση θθεωρείται κάθ
θε οντότητα, ανεξάρτητα
α
ααπό τη νομική
ή της μορφή
που ασκεί οιικονομική δρα
αστηριότητα. Σε αυτές περιιλαμβάνονταιι ειδικότερα
αυταπασχολοούμενα άτομ
μα και οικογγενειακές εππιχειρήσεις που ασκούν
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ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
οικονομική δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα

Η κατηγορία των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 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
Ο αριθμός των εργαζομένων αντιστοιχεί στον αριθμό Eτήσιων Mονάδων
Eργασίας (ΕΜΕ)

Αριθμός εργαζομένων /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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ΟΡΟΣ
επενδυτικό έργο

ΠΣΚΕ

Χαρακτήρας
Κινήτρου

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
ύστερα από αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας που δημιουργείται από την επένδυση.
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.
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
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σ
« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

ΕΙΣΑΓΩΓΓΗ
Η δράση
η «Εκπόνηση
η και εφαρμ
μογή επιχειρρησιακών σχχεδίων ΜΜΕ για οργαννωτική αναδ
διάρθρωση
και προσ
σανατολισμ
μό στην εξωσ
στρέφεια» χχρηματοδοτεείται από το Ευρωπαϊκό ΤΤαμείο Περιιφερειακής
Ανάπτυξξης (ΕΤΠΑ) στα
σ πλαίσια
α του Περιφ
φερειακού Επ
πιχειρησιακο
ού Προγράμμματος Ήπειιρος 2014‐
2020 του
υ ΕΣΠΑ 2014
4‐2020.
Εντάσσεεται στον Άξονα 01 του ΕΠ Ήπειρος 2014‐2020,
2
«Ενίσχυση της Περιιφερειακής
ανταγωννιστικότηταςς με ανάπτυξξη της καινοττομίας και των
τ ΤΠΕ» και ειδικότερα
α συμβάλει στον
σ
Ειδικό
Στόχο 3.2.1 « Βελτίω
ωση της εξωσ
στρέφειας τω
ων ΜΜΕ της Περιφέρειας».

1.

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

Το βασικκό νομοθετικκό πλαίσιο βάσει
β
του οπ
ποίου θα υλο
οποιηθεί η δρ
ράση είναι:
1. ΤΤο άρθρο 90 του «Κώδ
δικα Νομοθεεσίας για τη
ην Κυβέρνησ
ση και Κυβερρνητικά Όργγανα» που
κυρώθηκε με
μ το άρθρο πρώτο
π
του π
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2
22‐4‐2005).
2. Ο Κανονισμό
ός (ΕΕ) αριθ. 1303/20133 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιι Συμβουλίου της 17ης
Δ
Δεκεμβρίου 2013 περ
ρί καθορισσμού κοινώ
ών διατάξεω
ων για το Ευρωπαϊκκό Ταμείο
Περιφερειακκής Ανάπτυ
υξης, το Ευ
υρωπαϊκό Κοινωνικό
Κ
Ταμείο,
Τ
το Ταμείο Συ
υνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα
αμείο Αγροττικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλλασσας και
Α
Αλιείας και περί καθορ
ρισμού γενικκών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ε
ΤΤαμείο Περιιφερειακής
Α
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊϊκό Κοινωνικκό Ταμείο, το
τ Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊϊκό Ταμείο
Θ
Θάλασσας και
κ Αλιείας και
κ για την κατάργηση του Κανονισ
σμού (ΕΚ) α
αριθ. 1083/2006, όπως
ττροποποιείτται και ισχύει,
3. Ο Κανονισμό
ός (ΕΕ) αριθ
θ. 1301/20133 του Ευρωπ
παϊκού Κοινο
οβουλίου κα
αι του Συμβο
ουλίου της
17ης Δεκεμβ
βρίου 2013 σχετικά
σ
με τοο Ευρωπαϊκό
ό Ταμείο Περιφερειακήςς Ανάπτυξηςς και για τη
θ
θέσπιση ειδ
δικών διατά
άξεων σχετικκά με τον στόχο «Επεενδύσεις στηην ανάπτυξξη και την
α
απασχόληση
η» και για την κατάρργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριιθ. 1080/20
006, όπως
ττροποποιείτται και ισχύει,
4. Ο Κανονισμό
ός (ΕΕ) αριθ
θ. 1304/20133 του Ευρωπ
παϊκού Κοινο
οβουλίου κα
αι του Συμβο
ουλίου της
17ης Δεκεμβ
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊϊκό Κοινωνικκό Ταμείο κα
αι την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006
5. O Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση,
δ
ττον έλεγχο κα
αι εφαρμογή
ή αναπτυξια κών παρεμβ
βάσεων για
ττην προγραμ
μματική περ
ρίοδο 2014‐22020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπω
ως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. H υπ’ αριθμ
μ. 32679/ΕΥΘ
ΘΥ 333/23.003.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24..04.2015) Υππουργική Απ
πόφαση με
ττην οποία αναδιαρθρώθ
α
θηκε η Ειδικκή Υπηρεσία
α Διαχείριση
ης του Ε.Π. Π
Περιφέρειαςς Ηπείρου,
σ
σύμφωνα μεε το άρθρο 7 του Ν. 43114/2014 και αντικαταστά
άθηκε η με α
αρ πρωτ. 41
1544/Γ΄ΚΠΣ
2279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) ΚΚοινή Υπουρ
ργική Απόφα
αση, όπως έέχει τροποπ
ποιηθεί και
ισχύει.
7. Ο Ν. 3852/2
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
Α
ή της Αυτοδιοίκησης καιι της Αποκενντρωμένης Διοίκησης
Δ
‐
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α
Α/7‐7‐2010), όπως τροποποιήθηκε κκαι ισχύει.
8. ΤΤο Π.Δ. 140//27.10.2010 «Οργανισμόός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233//Α/27.12.201
10) ), όπως
ττροποποιήθηκε με τηνν αριθ. 2022855/27.12.2
2016 Απόφα
αση του Γεννικού Γραμμ
ματέα της
Α
Αποκεντρωμ
μένης Διοίκησης (ΦΕΚ 44400/Β/30.12..2016).
9. H Απόφαση
η της Επιτρο
οπής των ΕΚΚ με αριθμό
ό C(2017)84
406 final/6‐112‐17 που αφορά
α
την
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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

8

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σ
« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

Ταμ
μείο Περιφερ
ρειακής Ανά
άπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Τ
και ττο Ταμείο Συ
υνοχής και
την κατάργηση του κανονισ
σμού (ΕΚ) αρ ιθ. 1083/200
06 (ΠΑΡΑΡΤΗ
ΗΜΑ ΙV).
2.

Η κκατηγοριοποίηση των επ
πιχειρήσεωνν σε Μεγάλεες, Μεσαίες, Μικρές καιι Πολύ Μικρ
ρές γίνεται
σύμ
μφωνα με το
ο Παράρτημα
α Ι του Καν. ΕΕ.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗ
ΗΜΑ ΙV: «ΟΡ ΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Ε»).

3.

Το κράτος υπο
οχρεούται να
α αναστείλε ι την χορήγηση νέας εννίσχυσης σεε επιχείρηση
η κατά της
οίας εκκρεμεεί διαταγή ανάκτησης,
α
κκατόπιν προη
ηγούμενης αποφάσεως
α
της Επιτροπ
πής, με την
οπο
οπο
οία μια ενίσχχυση κηρύσσ
σεται παράνοομη και ασυμβίβαστη μεε την εσωτερρική αγορά..

4.

Θα πρέπει να τη
ηρηθούν οι απαιτήσεις
α
δδημοσιότητα
ας, όπως ορίίζονται στα ά
άρθρα 115‐1
117 και στο
σμού (ΕΕ) 13303/2014, στο
σ Κεφάλαιο
ο ΙΙ του Εκτεελεστικού Κανονισμού
Παρράρτημα ΧΙΙ του Κανονισ
8211/2014, στονν Επικοινωνιιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ
Α 2014 – 2020 που εκδόόθηκε από την
τ Εθνική
Αρχχή Συντονισμ
μού του Υπο
ουργείου Οιικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
Ν
κα
αι Τουρισμού το Μάιο
του 2015 (Κεφά
άλαιο 14ι καιι ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΜΑ XIII), , κα
αθώς και οι απαιτήσεις
α
δδημοσιότητα
ας του Καν.
6511/2014. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχωνν στο πλαίσ
σιο της πρόσσκλησης σημαίνει και
απο
οδοχή από μέρους
μ
τους των
τ όρων δηημοσιότηταςς.

5.

Στοιχεία των εγκεκριμέννων προς χρηματοδό
ότηση Επεννδυτικών Σχχεδίων, όπ
πως αυτά
προ
οβλέπονται στο
σ Παράρτη
ημα XII του Καν. 1303/2
2013 και στη
ην κατά περίίπτωση εφαρ
ρμοζόμενη
νομ
μική βάση το
ου Ανταγωνισ
σμού, θα αποοτελέσουν αντικείμενο
α
δημοσιοποίη
δ
ησης.

6.

Για τα όρια κα
αι τις μέγιστες εντάσειις ενίσχυσηςς λαμβάνετα
αι υπόψη τοο συνολικό ποσό της
ενίσ
σχυσης.

7.



ωσιακή χρηματοδότησηη (που δεν τελεί υπό τον
τ έλεγχο του κράτου
υς μέλους)
Εάν ενω
συνδυά
άζεται με κρατική ενίσχυ
υση, για να εξακριβωθεεί κατά πόσσον τηρούντα
αι τα όρια
κοινοπο
οίησης και οι μέγιστεςς εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγισστα ποσά ενίσχυσης,
λαμβάννονται υπόψ
ψη μόνο οι κκρατικές ενισ
σχύσεις, με την προϋπόόθεση ότι το
ο συνολικό
ποσό τη
ης δημόσιας χρηματοδόττησης που χορηγείται
χ
γιια τις ίδιες εππιλέξιμες δα
απάνες δεν
υπερβα
αίνει το πλέο
ον ευνοϊκό ποσοστό χρ
ρηματοδότησ
σης που καθθορίζουν οι ισχύοντες
κανόνεςς της ενωσια
ακής νομοθεσσίας.



Οι απαλλλασσόμενες ενισχύσειςς μπορούν να
α σωρευθούν με οποιεσδδήποτε άλλεες κρατικές
ενισχύσ
σεις, εάν πρό
όκειται για δ ιαφορετικέςς προσδιορίσ
σιμες δαπάνεες.



Δεν επιιτρέπεται η σώρευση τω
ων απαλλασσόμενων ενισχύσεων μεε οποιεσδήπ
ποτε άλλες
ενισχύσ
σεις για τις ίδ
διες επιλέξιμ
μες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτοντται πλήρως ή εν μέρει,
εάν το αποτέλεσμα
α υπερβαίνεει την υψηλό
ότερη έντασ
ση ενίσχυσηςς/το υψηλόττερο ποσό
ενίσχυσ
σης που εφαρμόζεται στηην ενίσχυση αυτή.



Οι κραττικές ενισχύσ
σεις που τυγγχάνουν απα
αλλαγής δυννάμει του ΓΑ
ΑΚ δεν σωρεεύονται με
οποιεσδ
δήποτε ενισχχύσεις ήσσοονος σημασία
ας που αφορ
ρούν τις ίδιεες επιλέξιμεςς δαπάνες,
εάν η σώρευση
σ
αυττή θα οδηγήσσει σε υπέρβ
βαση της ένττασης ενίσχυυσης που πρ
ροβλέπεται
στο κεφ
φάλαιο III του
υ Kαν. 651/22014.

Στην εκτέλεση των έργωνν θα πρέπε ι να ληφθεεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομ
μοθεσία σχεττικά με την προστασία
π
ττου ατόμου από
α την επεξεργασία δεεδομένων πρ
ροσωπικού
χαρρακτήρα.

Ειδικότεερα:
Καννονισμός (EΕ) 2016/679
9 του Ευρω
ωπαϊκού Κο
οινοβουλίου και του Σ υμβουλίου, της 27ης
Απρριλίου 2016, για την προστασία
π
ττων φυσικώ
ών προσώπω
ων έναντι ττης επεξεργα
ασίας των
δεδ
δομένων προ
οσωπικού χα
αρακτήρα κα
αι για την ελεεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
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την κατάργηση της οδηγίαςς 95/46/ΕΚ ((Γενικός Καννονισμός για
α την Προστα
ασία Δεδομέένων), ΕΕ L
1199 της 4.5.201
16.
8.

Οι ενισχύσεις που χορηγο
ούνται δυνά
άμει της πα
αρούσας πρόσκλησης σσυμβιβάζοντται με την
εσω
ωτερική αγο
ορά κατά τη
ην έννοια τοου άρθρου 107 παράγγραφος 2 ή 3 της Συννθήκης και
απα
αλλάσσονταιι από την υπ
ποχρέωση κοοινοποίησης του άρθρου 108 παράγρραφος 3 της Συνθήκης,
εφό
όσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όόλες τις προϋποθέσεις των
τ Κεφαλαίίων Ι, ΙΙ του Καν. (Ε.Ε.)
6511/2014 και τω
ων άρθρων 18
1 και 19 του
υ ειδικού μέρους του ιδίίου Κανονισμμού.

9.

Στην διαμόρφω
ωση του πα
αρόντος οδηηγού εφαρμ
μογής ελήφθ
θησαν υπόψ
ψη οι απαιττήσεις της
βαλλοντικώνν Επιπτώσεω
ων (ΣΜΠΕ) το
ου ΕΠ ΗΠΕΙΡΟ
ΟΣ 2014‐202
20.
Στρατηγικής Μελέτης Περιβ

10. Οι επ
πιχειρήσεις που
π θα συμμ
μετέχουν στηη δράση θα πρέπει
π
να τη
ηρούν τη νομμοθεσία περίί υγείας
και α
ασφάλειας των εργαζομέένων και πρόόληψης του επαγγελματτικού κινδύνοου.

2.

ΤΑΥ
ΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗ
ΗΣ ΠΡΟΣΚΛ
ΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣΣ

Βασικός στόχος τη
ης δράσης «Εκπόνηση
η και εφαρ
ρμογή επιχειρησιακώνν σχεδίων ΜΜΕ για
οργανωττική αναδιά
άρθρωση κα
αι προσανα
ατολισμό σττην εξωστρέ
έφεια» είνα
αι ο προσαννατολισμός
επιχειρή
ήσεων σε αγγορές που έχχουν διαφορροποιημένα και διακριτά
ά χαρακτηριιστικά σε σχχέση με τις
υφιστάμ
μενες που δρ
ραστηριοποιούνται.
Η συμμεετοχή των ελλληνικών επιχχειρήσεων σσε εκθέσεις αποτελεί
α
μια
α εξαιρετική ευκαιρία για
α
α) την πρροβολή των προϊόντων τους
τ
στις διεεθνείς αγορέές,
β) την αύ
ύξηση των πιθανοτήτων
π
σύναψης επ
πιχειρηματικκών συνεργα
ασιών,
γ) την αύ
ύξηση των πωλήσεων κα
αι
δ ) την ενίσχυση του
υ επιχειρηματικού τους π
προφίλ σε διεθνές επίπεδ
δο.
όθεση είναι η συμμετοχήή της επιχείρ
ρησης σε του
υλάχιστον μίία διεθνή έκθ
θεση .
Απαραίττητη προϋπό
Ο Ειδικό
ός Στόχος του
υ ΕΠ που ικα
ανοποιείται εείναι η αύξηση των καινοτόμων ΜΜ
ΜΕ στους τομ
μείς της RIS
της Περιιφέρειας.
Οι σύγχρρονες εθνικέές και διεθνεείς οικονομικκές συνθήκεες και τάσεις καθιστούν εεπιτακτική την
τ ανάγκη
για ενερργοποίηση επ
πιχειρηματικκών πρωτοβοουλιών που να βασίζοντται στην καιννοτομία, αξιοποιώντας
τα συγκρριτικά πλεοννεκτήματα τη
ης περιοχής.
Η δράσ
ση χρηματο
οδοτείται απ
πό το ΕΠ Ήπειρος 2014‐2020
2
και
κ
ειδικότεερα από τον
τ
Άξονα
Προτερα
αιότητας (Α.Π.) 01 «Εννίσχυση τηςς περιφερειακής ανταγωνιστικότηττας με ανάπτυξη της
καινοτομ
μίας και τωνν ΤΠΕ».
Η συνολλική Δημόσια
α Δαπάνη τω
ων δράσεων ττης παρούσα
ας πρόσκλησ
σης, ανέρχετα
αι σε 3.000.0
000€.
Η δημόσ
σια δαπάνη συγχρηματο
σ
οδοτείται απόό το Ευρωπα
αϊκό Ταμείο Περιφερεια
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρω
ωπαϊκής Ένω
ωσης και απ
πό Εθνικούςς Πόρους. Το
ο ΕΤΠΑ συνεισφέρει σττη χρηματοδ
δότηση της
στήριξηςς που στοχεύ
ύει στην ενίσ
σχυση της οιικονομικής, κοινωνικής και
κ χωρικής συνοχής με τη μείωση
των κύριων περιφερ
ρειακών ανισ
σορροπιών σστην Ένωση μέσω
μ
της στή
ήριξης της ββιώσιμης ανα
απτυξιακής
αρθρωτικής προσαρμογγής των πεεριφερειακώ
ών οικονομιών, συμπεεριλαμβανομ
μένης της
και δια
μετατρο
οπής των βιομηχανικών
β
ν περιοχών που βρίσκο
ονται σε πα
αρακμή και ττων περιφερειών των
οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.
Κάθε Διικαιούχος έχχει δικαίωμα
α έγκρισης γγια χρηματο
οδότηση μόννο πράξεων τις οποίες πρέπει να
αποδείξεει κατά τη διιάρκεια της αξιολόγησης
α
ς, ότι θα μπο
ορέσει να τις υλοποιήσειι.
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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
“Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ

Τίτλος και περιγραφή Δράσης

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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3.

ΦΟ
ΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φορέας Προκήρυξηςς της παρούσας Δράσηςς είναι η Ειδιική Υπηρεσία
α Διαχείρισηης του ΕΠ Πεεριφέρειας
Ηπείρου
υ (ΕΥΔ Ηπείρου). Η υποδοχή και αξιοολόγηση των προτάσεων, καθώς και η παρακολο
ούθηση της
υλοποίη
ησης των εντταγμένων σχχεδίων θα γγίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακκού Προγραμ
μματισμού
της Περιιφέρειας Ηπεείρου (ΔΙΑΠ)), η οποία έχχει οριστεί ως
ω Ενδιάμεσο
ος Φορέας (ΕΕΦ).
Η παρού
ύσα Δράση υλοποιείται
υ
με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τηνν υλοποίηση
η του ΕΣΠΑ
2014‐2020. Οι αρμο
οδιότητες τη
ης ΕΥΔ Ηπείίρου , οι οπ
ποίες αναθέέτονται στη ΔΙΑΠ υπό την
τ άμεση
εποπτεία
α και τον έλεγχό της, περιγράφοντ
π
ται αναλυτιικά στην υπ’ αριθμ. 7446/23.03.201
17 (ΦΕΚ Β’
3‐2017), όπω
1107/300.03.2017) Απ
πόφαση Οριισμού της ω
ως ΕΦ (ΦΕΚ 1107/Β/30‐0
1
ως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4.

ΔΙΚ
ΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡ
ΡΟΥΠΟΘΕΣΕΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤ
ΤΟΧΗΣ

Α. Ως «Δ
Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζετται το νομικκό πρόσωπο (επιχείρησηη) που υποβ
βάλλει την
πρότα
αση, εκπληρ
ρώνοντας τονν ορισμό καιι προϋποθέσ
σεις της Μικρ
ρομεσαίας ΕΕπιχείρησης (ΜΜΕ) και
φέρει την ευθύνη
η έναντι της ΕΥΔ Περιφέρρειας Ηπείρο
ου /ΔΙΑΠ για
α την καλή εκκτέλεση του έργου.
υ Έργου (υπεύθυνο στέλλεχος επιχείρ
ρησης) προέέρχεται από ττον Δικαιούχχο και έχει
Β. Ο Υπεύθυνος του
ου. Στις αρμοοδιότητές το
ου περιλαμβάνονται η ευυθύνη της οιικονομικής
την γενική εποπττεία του έργο
διοικητικής υποστήριξής
υ
του έργου. Ο Υπεύθυνο
ος του έργου
υ αναλαμβάν
άνει την υποχχρέωση να
και δ
συγκεεντρώνει τα
α δικαιολογη
ητικά υλοποοίησης του επενδυτικού
ε
σχεδίου, κκαθώς και τη
ην τήρηση
όλωνν των παρασ
στατικών, πο
ου αφορούνν το έργο. Ο Υπεύθυνοςς του Δικαιοούχου του έργου είναι
υπεύθυνος για την
τ επικοινω
ωνία της επιχχείρησης μεε την ΔΙΑΠ, καθώς και γγια την αρτιιότητα των
παρα
αδοτέων του έργου.
Γ. Δικαιιούχοι, που δύνανται να
ν τύχουν δδημόσιας χρ
ρηματοδότησ
σης στο πλα
αίσιο της Κατηγορίας
Κ
Παρέέμβασης Ι της παρούσας Δράσης, είνναι οι παρακά
άτω φορείς:
Επιχειρή
ήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική
ν
της μορφή, ποου ασκεί οικονομική
ο
δραστηρριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δρα
αστηριότητα
ας (ΚΑΔ) περ
ριλαμβάνοντται στους ορ
ριζόμενους
στο ΠΑΡ
ΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΙ της παρούσας πρόσκληησης.
Οι βασικκές προϋποθ
θέσεις συμμ
μετοχής τωνν νομικών ονντοτήτων πο
ου υποβάλλοουν πρόταση, είναι οι
ακόλουθ
θες:
 Να δραστηριοπ
ποιούνται σττην Περιφέρεεια Ηπείρου.
 Να δραστηριοπ
ποιούνται σττους επιλέξιμ
μους τομείς δραστηριόττητας (ΚΑΔ) που αναφέρ
ρονται στο
Παρράρτημα VIII της παρού
ύσας πρόσκλλησης. Επισ
σημαίνεται ότι
ό επιλέξιμοοι θεωρούντται οι ΚΑΔ
4ψη
ηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμ
μβάνοντας όλες
ό
τις περ
ραιτέρω ανα
αλύσεις (π.χ.. 10.11.11,
10.111.20.01).Οιι επιχειρήσειις οφείλουν ννα διαθέτου
υν τον ΚΑΔ επ
πένδυσης πρριν την 1.1.2016.
 Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται
β
κα
αι θα αφορά
ά μόνο στον επιλέξιμο ττομέα δρασττηριότητας
(ΚΑΔ).
 Να μην περιλαμβάνεται σττις Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπως ορίίζονται στη ΣΣύσταση 20
003/361/ΕΚ
ης
της Επιτροπής της
τ 6 Μαΐο
ου 2003 και σστο Παράρτη
ημα Ι του Κα
ανονισμού (ΕΕΕ) αριθ. 651
1/2014 της
Επιττροπής της 17
1 ης Ιουνίου 2014,
 Να λειτουργούν αποκλεισττικά με μία από τις ακκόλουθες νο
ομικές μορφ
φές: Ανώνυμ
μη Εταιρία,
Ετα
αιρία Περιο
ορισμένης Ευθύνης,
Ε
Ο
Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε. ή
Συννεταιρισμοί, Ατομική Επιχχείρηση
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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
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ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σ
« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

χρηματτοδότηση.
Όλα τα
α ανωτέρω προαπαιτού
ύμενα αποτεελούν προϋπ
ποθέσεις επιλεξιμότηταςς και συμμεετοχής στη
δράση.. Η μη ικανο
οποίηση κάθε μιας εξ αυ
υτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού
α
ύ του επιχειρηματικού
σχεδίου. Η μη ικαννοποίηση το
ους ή η ελλιιπής ή ανύπ
παρκτη τεκμη
ηρίωση για την ικανοπο
οίηση τους
αποτελλεί λόγο από
όρριψης του προτεινόμεννου σχεδίου.
Επισημ
μαίνεται ότι η τήρηση τω
ων ανωτέρω προϋποθέσεων θα ελέγγχεται κατά ττην υλοποίηση και την
παρακο
ολούθηση τη
ης πράξης.

5.

ΕΠΙΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Τ
ΔΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΑΣ

Η δράσ
ση αποσκοπ
πεί στον προ
οσανατολισμ
μό στην εξω
ωστρέφεια μικρών,
μ
πολύύ μικρών κα
αι μεσαίων
επιχειρρήσεων με τη
ην συμμετοχχή τους σε διιεθνείς εκθέσ
σεις.

Στο Παράρτημα VIII «ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠ
ΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΤΗΤΩΝ» ανα
αφέρονται οιι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους
δ
οιείται η προος ενίσχυση επιχείρηση.
οποίουςς πρέπει να δραστηριοπο
ράση είναι συμβατή μ
με την εγκεεκριμένη Πεεριφερειακήή Στρατηγική
ή Έξυπνης
Η συγκεεκριμένη δρ
Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και
κ από τη σσχετική διαδικασία Επιχεειρηματικής Ανακάλυψη
ης που έχει
θεί στην ισττοσελίδα τηςς ΕΥΔ Ηπείρρου www.pe
eproe.gr και συγκεκριμμένα στους τομείς
τ
της
αναρτηθ
αγροδια
ατροφή /μεεταποίηση προϊόντων, βιομηχανία
α της εμπ
πειρίας (το υρισμός, πολιτισμός,
π
δημιουρργική βιομη
ηχανία) ,τηνν παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώ
ώς και τηνν παροχή υπηρεσιών
υ
υγείας/εευεξίας.

6.

ΕΠΙΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δ
– ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι κύριεες κατηγορίεες επιλέξιμων δαπανών ((Κ.Δ.) και οι επιμέρους υποκατηγορίίες τους είνα
αι οι εξής :
Α/Α
1
1.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝ
ΝΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ α
αρ. 19
ΣΣυμμετοχή σεε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο
σ εξωτερικό
ΈΈξοδα μετακίνησης και δια
αμονής των εεκπροσώπων της επιχείρησης που θα σσυμμετάσχει ως εκθέτης σε
σ

1.2
2

εεκθέσεις στο εξωτερικό
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑ
ΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤ
ΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΕΙΡΗΣΕΩΝ αρ
ρ.18

2.1.

Δ
Δαπάνες παρο
οχής υπηρεσιιών παρακολοούθησης και διαχείρισης
δ
τη
ης υλοποίηση ς

2.2

Λ
Λοιπές δαπάννες για συμβο
ουλευτικές κα ι υποστηρικτιικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο

Οι επιλέέξιμες δαπάννες δίνονταιι με τη μορφ
φή επιχορήγγησης και αφορούν
α
αμμοιβές υποσττηρικτικών
υπηρεσιιών και δαπά
άνες προβολλής και δικτύ ωσης (κατηγγορία δαπάννης 1,2).
Ως ημεερομηνία εεπιλεξιμότητας δαπανώ
ών ορίζεται η ημερο
ομηνία υποοβολής τηςς αίτησης
χρηματο
οδότησης.
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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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Ως ημερρομηνία ένα
αρξης επιλεξξιμότητας δδαπανών ορίζεται η ημ
μερομηνία υυποβολής τη
ης αίτησης
χρηματο
οδότησης.
Παράτασ
ση της διάρ
ρκειας υλοπο
οίησης των έργων, η οποία δεν μπ
πορεί να υππερβεί τους έξι μήνες,
μπορεί ννα δοθεί μεετά από αξιο
ολόγηση τεκκμηριωμένου
υ αιτήματοςς, που υποβ άλλεται στη
ην ΔΙΑΠ σε
διάστημ
μα τουλάχισττον δύο (2) μήνες πρινν τη λήξη του
τ
έργου. Απαραίτητη
Α
προϋπόθεσ
ση είναι η
έγκριση της παράτα
ασης και η τρ
ροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασ
σης Ένταξης‐‐Χρηματοδότησης από
τη Διεύθ
θυνση Αναπττυξιακού Πρ
ρογραμματισσμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
Η
εάνν δεν αλλοιώ
ώνονται τα
αποτελέέσματα της Αξιολόγησης.
Α
.
Επίσης π
προβλέπεταιι παράταση της
τ διάρκεια
ας υλοποίησή
ής των για λό
όγους ανωτέέρας βίας.
Σε κάθε περίπτωση,, εάν ο Δικα
αιούχος δεν υποβάλλει αίτημα
α
για ενδιάμεσο
ε
έέλεγχο εντόςς δέκα (10)
μηνών α
από την υπο
ογραφή της απόφασης χρηματοδόττησης, το έργο απεντάσσσεται. Σε περίπτωση
π
παράτασ
σης του επεννδυτικού σχεεδίου το διάσστημα αυτό τροποποιείτται αναλογικκά.

7.

ΧΡΗ
ΗΜΑΤΟΔΟΤΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Α
7.1. Χρηματοδ
δότηση Πρό
όσκλησης

Η συνολλική μέγιστη Δημόσια Δα
απάνη της Πρρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.000.000 €.
Στο πλαίίσιο της παρ
ρούσας πρόσ
σκλησης δύνναται να εντταχθούν πρά
άξεις, έως τοο 150% της συνολικής
συγχρημ
ματοδοτούμεενης δημόσιας δαπάνης..
Η ΕΥΔ Η
Ηπείρου δύνναται να αυξξήσει περαιττέρω το δια
αθέσιμο προϋπολογισμόό της πρόσκλλησης στις
περιπτώ
ώσεις που είττε προκύπτεει ισοβαθμία
α των τελευταίων στην κατάταξη σχχεδίων είτε υπάρχουν
διαθέσιμ
μοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδδότηση των θετικά αξιολ
λογημένων ππροτάσεων.

7.2. Ένταση τη
ης ενίσχυση
ης
Η έντασ
ση της ενίίσχυσης για
α την αναδδιοργάνωση
η της λειτο
ουργίας υφ
φιστάμενων ΜΜΕ με
προσανα
ατολισμό σττην εξωστρέέφεια προσδδιορίζεται σε
σ έως 50%
% για τις επ
πιλέξιμες επ
πενδυτικές
ης
δαπάνεςς του Κανοννισμού (ΕΕ) αριθ.
α
651/20014 της Επιττροπής της 17 Ιουνίουυ 2014 για την
τ κήρυξη
ορισμένων κατηγορ
ριών ενισχύσ
σεων ως συ
υμβατών μεε την εσωτεερική αγορά
ά κατ’ εφαρ
ρμογή των
8 της Συνθήκκης. Σε κάθε περίπτωση,, η ένταση της ενίσχυση ς, σε όρους παρούσας
άρθρων 107 και 108
αξίας κα
ατά το χρόνο
ο χορήγησης της ενίσχυσσης, δεν υπεερβαίνει τα ανωτέρω
α
ανναφερόμενα ποσοστά ,
σύμφωννα με τα οριζζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 6511/2014.

7.3. Ιδιωτική συμμετοχή
σ
Για την κάλυψη τη
ης ιδιωτικήςς συμμετοχχής, ο δυνη
ητικός δικαιο
ούχος της ενίσχυσης μπορεί
μ
να
χρησιμοποιήσει ιδίο
ους πόρους (ίδια συμμεετοχή) ή/κα
αι δάνειο .Το
ο δάνειο ποου θα χρησιιμοποιηθεί
είναι δυ
υνατόν να υποστηρίζετα
αι από τα χρρηματοδοτικκά εργαλεία
α του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή
εγγύηση
ης της ΕΤΕΑΝ
Ν ΑΕ για λήψ
ψη επενδυτικκού δανείου
υ ή λήψη εγγγυητικής επισστολής, β) την παροχή
επιχειρη
ηματικών δαννείων με χαμ
μηλό επιτόκιιο και ευνοϊκκούς όρους.
Σε περίπ
πτωση που χρ
ρηματοδοτικκά εργαλεία του ΕΣΠΑ συ
υνδυάζονταιι με επιχορηγγήσεις:
•οι διατά
άξεις που ισ
σχύουν για τα
α χρηματοδοοτικά εργαλεεία του ΕΣΠΑ
Α εφαρμόζοννται σε όλες τις
τ μορφές
στήριξηςς για τις εν λόγω πράξειςς.
•πρέπει να τηρούντται οι ισχύονντες κανόνεςς της Ένωσης περί κρατιικών ενισχύσσεων και συ
υνδυασμού
χ
κά εργαλεία
α του ΕΣΠΑ.
επιχορηγγήσεων με χρηματοδοτι
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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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Επενδυτιικές Δαπάνες
1. Π
Προβολή ‐ προ
οώθηση ‐ δικτύωση
1.1 Συμμετοχή σε Επαγγελματτικές εκθέσειςς ως
εκθέέτης στο εξωττερικό
Ανά έκθεσ
ση στις περιπττώσεις συμμεττοχής με
περίπτερο
ο μέχρι 20 τμ

Μέχρι 20.0000€

Ανά έκθεσ
ση στις περιπττώσεις συμμεττοχής με
περίπτερο
ο μέχρι 50 τμ

Μέχρι 35.0000€

Ανά έκθεσ
ση στις περιπττώσεις συμμεττοχής με
περίπτερο
ο άνω των 50 τμ
τ

Μέχρι 50.0000€

Αμοιβές εξξειδικευμένω
ων εξωτερικώνν
συνεργατώ
ών απαραίτηττων για τη
διαχείριση
η/λειτουργία του
τ περιπτέρ ου της
εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολλικής
δαπάνης για
γ κάθε έκθεση

Μέχρι 20%
%

1.2 ΈΈξοδα μετακίνησης, διαμονής των συμμ
μετεχόντων
σε εεκθέσεις στο εξωτερικό
ε
Κόστος δια
αμονής, μετακινήσεων ανά
ά άτομο ανά
ημέρα
2.1 Δ
Δαπάνες προς τρίτους /Τεχχνική και συμ βουλευτική
υπο
οστήριξη επιχεειρήσεων
2.2 ΣΣύνταξη, παρακολούθηση της υλοποίησσης του
επεννδυτικού σχεδ
δίου

Μέχρι 3000€
≤ 10%
Μέχρι 3.5000€

Σημειώννεται ότι έννα επενδυτικό σχέδιο δεν δύνατται να παραληφθεί ω
ως ολοκληρω
ωμένο και
λειτουργγικό όταν το
ο ποσοστό υλλοποίησης ττου φυσικού
ύ σε συνδυασμό με το οοικονομικό αντικείμενο
α
αυτού κα
ατά την τελική επαλήθευ
υση/πιστοποοίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς εγκκεκριμένου
και σε κά
άθε περίπτω
ωση κάτω του
υ ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 20.000 €.

8.

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

Η αίτησ
ση χρηματοδ
δότησης (επ
πενδυτική π
πρόταση) υπ
ποβάλλεται ηλεκτρονικά
ά στο Πληρ
ροφοριακό
Σύστημα
α Κρατικών Ενισχύσεων
Ε
(Π.Σ.Κ.Ε.) ποου παρέχει το
τ Υπουργείο Οικονομία
ας και Ανάπττυξης στην
διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδδειξη: «Εκπό
όνηση και εφ
φαρμογή εππιχειρησιακώ
ών σχεδίων
ΜΜΕ για
α οργανωτικκή αναδιάρθρ
ρωση και πρροσανατολισ
σμό στην εξω
ωστρέφεια».
Τα σχετιικά έντυπα υποβολής
υ
μπ
πορούν οι εννδιαφερόμεννοι να τα πρ
ρομηθευτούνν μόνο σε ηλλεκτρονική
μορφή α
από τον Δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ηπείρρου : www.peproe.gr και
κ το www.eespa.gr.
Αιτήσειςς χρηματοδότησης στιις οποίες δδεν έχουν συμπληρωθ
θεί όλα τα
α υποχρεωττικά προς
συμπλήρρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεεν θα είναι δδυνατό να υπ
ποβληθούν.
Κατά τηνν υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότη
Χ
ησης ο επενδ
δυτής υποχρ
ρεούται σωρ ευτικά:
i.

πληρώσει, κα
αταχωρώντα
ας στο Πληρ
ροφοριακό Σύστημα
Σ
Κρα
ατικών Ενισχχύσεων τα
να συμπ
σχετικά πεδία του σημείου ««ΥΠΟΒΟΛΗ»
» του ΠΣΚΕ
Ε όπως αυττά εμφανίζζονται στο
ημα Ι.1*,
Παράρτη
*Σε περ
ρίπτωση πολυμετοχικώνν σχημάτωνν να καταχωρούνται όόσοι εκ τωνν μετόχων
κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγγαλύτερο (ή
ή ίσο) του 20%
2
ή οι πένντε με το μεγαλύτερο
ό αν υπάρχουν πάνω τωνν πέντε.
ποσοστό
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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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Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζετται η τήρησηη της νομοθεεσίας περί προσωπικών
π
δεδομένων βάσει του
Κανονισμού (EΕ) 20
016/679 του Ευρωπαϊκοού Κοινοβουλλίου και του
υ Συμβουλίοου, της 27ηςς Απριλίου
2016.

9.

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

Τα δικα
αιολογητικά και στοιχείία του Παρραρτήματος VIII για τα
α οποία υππάρχει ρητή αναφορά
«υποχρεεωτική υποβ
βολή σε φυσ
σικό φάκελοο» υποβάλλλονται σε έντυπη μορφ
φή στη ΔΙΑΠ
Π Ηπείρου,
εντός της παραπάνω
ω προθεσμία
ας και μέχρι ττην προαναφ
φερόμενη κα
αταληκτική ηημερομηνία και
κ ώρα.
πτωση υποβ
βολής του φακέλου δικα
αιολογητικών ιδιοχείρωςς, αυτός θα πρωτοκολλλείται κατά
Σε περίπ
την παραλαβή του, ως εισεερχόμενο έέγγραφο σττο πρωτόκο
ολλο της ΔΔΙΑΠ. Η ημερομηνία
όλλησης αυττών θεωρείτα
αι αποδεικτιικό στοιχείο εμπρόθεσμη
ης υποβολήςς.
πρωτοκό
Σε περίπ
πτωση αποσττολής, ως ημερομηνία υ
υποβολής θεεωρείται η ημερομηνία
η
άφεται στη
που αναγρά
σφραγίδ
δα αποστολή
ής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη
η επιστολή) ή στο παρασστατικό αποσ
στολής της
εταιρεία
ας ταχυμεταφ
φοράς, η οπο
οία θα πρέπ
πει να είναι ευδιάκριτη.
ε
Η απόδειξη α
αποστολής των
τ ΕΛΤΑ ή
της εταιιρείας ταχυμ
μεταφοράς θεωρείται
θ
απ
ποδεικτικό σττοιχείο εμπρ
ρόθεσμης υπποβολής.
Σε περίπ
πτωση υποβ
βολής και αποστολής
α
(τταχυδρομικά
ά ή με ταχυ
υμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει
εξωτερικκά την ακόλο
ουθη ένδειξη
η:

ΦΑ
ΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑ
ΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩ
ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
« Εκπόννηση και εφ
φαρμογή επ
πιχειρησιακώ
ών σχεδίωνν ΜΜΕ για οργανωτικήή αναδιάρθ
θρωση και
προσανα
ατολισμό σττην εξωστρέφεια »
Επωνυμίία επιχείρησ
σης : ……………
……………………
……………………
………………..
ΑΦΜ : …
……………………
……………………
……………………
…..
ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ
ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟ
ΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔ
ΔΙΟΥ : …………
……………………
……………
ΗΜΕΡΟΜ
ΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚ
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υ
: …………………
……………………
……………………
…
Σε περίπ
πτωση μη εμπρόθεσμης
ε
ς προσκόμισσης φακέλου δικαιολογγητικών το εεπενδυτικό σχέδιο θα
απορριφ
φθεί ως μη πλήρες.
π
Σε περίπ
πτωση διαπιιστωθέντων ελλείψεων σστο φάκελο δικαιολογητικών που έέχει ήδη υπο
οβληθεί το
επενδυττικό σχέδιο θα
θ απορριφθεί ως μη π
πλήρες. Η ΔΙΑΠ δύναταιι να ζητήσει διευκρινίσεεις εφόσον
κρίνει ανναγκαίο επί των υποβληθέντων δικα
αιολογητικώνν ‐ στοιχείωνν της πρότασσης .

10. ΚΡΙΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
Α
ΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩ
ΩΝ
10.1.. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
Α
ΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩ
ΩΝ ΧΡΗΜΑ
ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΗΣ
10.1.1. Α
Αξιολογητέςς
H αξιολό
όγηση κάθε υποβαλλόμ
μενου επενδδυτικού σχεδ
δίου διενεργγείται από έέναν (1) αξιο
ολογητή, ο
οποίος εεπιλέγεται από
α στελέχη της Περιφέέρειας Ηπείρ
ρου ως ΕΦ , τα οποία δδιαθέτουν τα
α ανάλογα
προσόνττα και εμπειρ
ρία.
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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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Σ
« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

10.5.2. Δ
Δημοσιότητα
α ενταγμένω
ων έργων
Η Περιφ
φέρεια Ηπείρου / ΕΥΔ Ηπείρου δη μοσιοποιεί τουλάχιστονν στην ιστοσσελίδα της συνοπτικά
στοιχεία
α για κάθε εγγκεκριμένο έργο,
έ
αναφέέροντας τον αριθμό αναφοράς του μμέτρου ενίσχυσης, την
κατηγορρία παρέμβα
ασης και τονν στόχο αυτοού, την επω
ωνυμία του χρηματοδοτο
χ
ούμενου, το
ο είδος της
επιχείρη
ησης , τον τίίτλο του έργγου και σύνοοψη αυτού, την ημερομ
μηνία, το είδδος (επιχορήγηση), το
ύψος της χρηματοδό
ότησης και το ποσοστό σσυμμετοχής της
τ Ε.Ε., την Περιφέρεια
α εγκατάστασ
σης και τον
τομέα δρραστηριότηττας κατά NAC
CE. Τα στοιχεεία των μη εγκεκριμένω
ε
ν έργων δεν δημοσιοποιιούνται.

11. ΔΙΑ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛ
ΛΟΠΟΙΗΣΗΣΣ – ΠΑΡΑΚΟ
ΟΛΟΥΘΗΣΗΣΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
11.1.. ΕΞΟΦΛΗΣΣΗ ΔΑΠΑΝΩ
ΩΝ ΥΛΟΠΟΙΙΗΣΗΣ
11.1.1. Τρόπος Εξόφ
φλησης Παραστατικών
απάνης (τμη
ηματική ή ολλική), για να είναι επιλέξξιμη, πρέπειι να είναι σύ
ύμφωνη με
Η εξόφλληση κάθε δα
τις διατά
άξεις της ισχύουσας κάθεε φορά φοροολογικής νομ
μοθεσίας κα
αι μπορεί να γίνει ως ακο
ολούθως:


Κάθε είδουςς δαπάνη, πο
Κ
ου συνοδεύεεται από νόμιμο φορολο
ογικό στοιχεείο και που αφορά σε
α
αγορά αγαθ
θών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξξίας πεντακο
οσίων (500) ευρώ και κά
άτω (χωρίς
Φ
ΦΠΑ), μπορ
ρεί να εξοφλλείται και χω
ωρίς τη χρήση τραπεζικκού μέσου ππληρωμής, δηλαδή
δ
με
ο
οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής.
π
α
μόζεται αυτόόματα στις εκάστοτε
Το ποσό αναπροσαρμ
δ
διατάξεις, όπ
πως αυτές προκύπτουν α
από μεταβολλές της φορο
ολογικής νομμοθεσίας.



Κ
Κάθε είδουςς δαπάνη, πο
ου συνοδεύ εται από νό
όμιμο φορολ
λογικό στοιχεείο και που αφορά σε
α
αγορά αγαθ
θών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξξίας άνω των πεντακοσίίων (500) ευ
υρώ (χωρίς
Φ
ΦΠΑ), θα πρ
ρέπει η τμημ
ματική ή ολικκή εξόφληση
η της, να γίννει γίνεται μεε τη χρήση τραπεζικού
τ
μ
μέσου πληρω
ωμής. Το ποσό αναπροσσαρμόζεται αυτόματα
α
σττις εκάστοτε διατάξεις, όπως
ό
αυτές
π
προκύπτουνν από μεταβο
ολές της φορρολογικής νο
ομοθεσίας.

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


Η κατάθεση
η σε τραπεζιικό λογαριασσμό του προ
ομηθευτή, όπως
ό
προβλέέπεται στις ισχύουσες
φ
φορολογικέςς διατάξεις.



Η χρήση ετα
αιρικών χρεω
ωστικών ή πιιστωτικών κα
αρτών της επ
πιχείρησης ππου πραγματτοποιεί την
π
πληρωμή ή//και όποιας άλλης κάρτα
ας συνδέετα
αι με ονομαστικό ταυτοοποιημένο λο
ογαριασμό
π
πληρωμών του λήπτη της ενίσχυ σης (Δικαιο
ούχου) που τηρείται σεε Πάροχο Υπηρεσιών
Υ
Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοοι Πιστωτικό
ό Ίδρυμα, Ίδ
δρυμα Ηλεκκτρονικού Χρ
ρήματος ή
ΊΊδρυμα Πληρ
ρωμών).



Η έκδοση επιταγής της
τ
επιχείρηησης ή η έκδοση τραπεζικής εππιταγής απ
πό νόμιμα
λλειτουργούσ
σα στην Ελλά
άδα τράπεζα
α.



Η χρήση ταχχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως το
ου ορίου ποου επιτρέπετται από τα
ΕΛΤΑ). Επισ
σημαίνεται ότι
ό η επιβά ρυνση για την
τ έκδοση της ταχυδρρομικής επιιταγής δεν
α
αποτελεί επιλέξιμη δαπά
άνη.



ή σε ταυτοπ
ποιημένο λογγαριασμό πληρωμών
π
το
ου προμηθεευτή, που τηρείται σε
Η καταβολή
Πάροχο Υπη
ηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/201
10 (ήτοι Πισττωτικό Ίδρυμμα, Ίδρυμα Πληρωμών
Π
ή Ίδρυμα Ηλλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά
ά μεταξύ λογγαριασμών
π
πληρωμών (μεταφορά εντός του ίδιοου Ιδρύματο
ος ή έμβασμα
α).

Σε περίπ
πτωση που καταβάλλο
ονται προκα
αταβολές ένναντι της αξξίας του πρρος αγορά αγαθού ή
υπηρεσίίας ή όταν πραγματοπο
π
οιούνται τμηηματικές κατταβολές που
υ αφορούν ππαραστατικό
ό καθαρής
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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

29

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και
προσανατολισμό στην εξωστρέφεια»

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

35

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σ
« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

τη διαδιικασία επαλλήθευσης, τό
ότε ο δικαιοούχος επισττρέφει εντόκκως τη διαφ
φορά σύμφω
ωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσεςς διατάξεις περί
π
ανάκτηησης αχρεωσ
στήτως κατα
αβληθέντων ποσών και είσπραξης
ων εσόδων για
γ την περίπ
πτωση έργωνν εθνικής κα
αι κοινοτικήςς χρηματοδόότησης [ΚΥΑ υπ’ αριθμ.
δημοσίω
126829//EΥΘΥ 1217/ 21.12.2015 (Β 2784)].
Σε περίπ
πτωση χορήγγησης προκα
αταβολής κα
αι προκειμένου να μην υπάρξει υπέρρβαση της ένντασης της
ενίσχυση
ης, οι καταβολές των ενιισχύσεων κα
αι οι επιλέξιμ
μες δαπάνες ανάγονται σστην αξία τους κατά το
χρόνο χχορήγησης της ενίσχυση
ης (με βάσηη το προεξο
οφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά
ά το χρόνο
χορήγησ
σης της ενίίσχυσης). Ο υπολογισμ
μός αυτός πραγματοπο
οιείται πρινν την τελική
ή δόση –
αποπληρρωμή του έρ
ργου.

12. ΤΡΟ
ΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚ
ΚΩΝ ΑΠΟΦ
ΦΑΣΕΩΝ
12.1.. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠ
ΠΟΙΗΣΗΣ
Αιτήματα
α τροποποίίησης υποβάλλονται α
από τους διικαιούχους ηλεκτρονικά
ά στο Πληρ
ροφοριακό
Σύστημα
α Κρατικών Ενισχύσεωνν (ΠΣΚΕ), κα
αταχωρώντα
ας τα σχετικκά πεδία τοου σημείου «ΑΙΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠ
ΠΟΙΗΣΗΣ» το
ου ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος
δ
επ
πισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήμα
ατος τροποπ
ποίησης, το
οποίο π
παρέχεται απ
πό την ΔΙΑΠ στους ισττότοπους www.espa.gr
w
και www.ppeproe.gr, το
ο οποίο ο
δικαιούχχος αναπαρά
άγει/κατεβά
άζει, το συμπ
πληρώνει κα
ατάλληλα και το επισυνά
άπτει στο ΠΣΣΚΕ σε pdf
μορφή. Ο δικαιούχο
ος υποχρεού
ύται να υποββάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτοούμενα δικαιιολογητικά
και παρραστατικά προκειμένου να τεκμ
μηριώσει το
ο αίτημα του.
τ
Ο τρόόπος υποβ
βολής των
δικαιολο
ογητικών σε φυσική μορ
ρφή είναι ίδδιος με τον περιγραφόμ
μενο στο κεφ
φάλαιο 8 «Δ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛ
ΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ
ΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑ
ΗΣ».
Αλλαγή των επιμέρο
ους στοιχείω
ων της Απόφ
φασης χρημα
ατοδότησης είναι δυναττή, μετά από
ό υποβολή
ωμένου αιτή
ήματος από τον δικαιού
ύχο, εφόσονν δεν αλλοιώ
ώνεται η φύύση και οι στόχοι
σ
του
τεκμηριω
επενδυττικού σχεδίου
υ και εξακολλουθούν να ττηρούνται οιι όροι και πρ
ροϋποθέσειςς της πρόσκλλησης.
Τα αιτήμ
ματα τροποπ
ποίησης, εκττός αυτών ποου υποβάλλλονται για λό
όγους ανωτέέρας βίας, μπ
πορούν να
κατατίθεενται μετά το
τ πρώτο εξξάμηνο απόό την ημερο
ομηνία έναρξης υλοποίηησης του επ
πενδυτικού
σχεδίου (η ημερομη
ηνία υποβολλής καθορίζεεται από τονν αριθμό πρωτοκόλλου που θα απο
οδοθεί στο
σχετικό εεισερχόμενο
ο έγγραφο).
Η έγκρισ
ση της τροπο
οποίησης απ
ποτελεί απαιιτούμενο για
α την υλοποίηση και πλληρωμή ενερ
ργειών που
προβλέπ
πονται στο αίτημα
α
τροπο
οποίησης.
Σε περίπ
πτωση που οι προτεινόμενες αλλα
αγές του επ
πενδυτικού σχεδίου εππηρεάζουν την
τ αρχική
αξιολόγη
ηση και τη βαθμολόγη
ηση των κρριτηρίων επιλογής, η ΔΙΑΠ
Δ
παραππέμπει το αίτημα
α
για
επαναξιο
ολόγηση στην Επιτροπή
ή Αξιολόγησσης. Η Επιτρ
ροπή Αξιολό
όγησης αποσστέλλει στην ΔΙΑΠ το
αποτέλεεσμα της επα
αναξιολόγησ
σης και η ΔΙΑ
ΑΠ εισηγείται στον Περιφ
φερειάρχη τηην έκδοση εγγκριτικής ή
απορριπ
πτικής απόφα
ασης.
Σε περίπ
πτωση που οι
ο προτεινόμ
μενες αλλαγγές του επεννδυτικού σχεεδίου δεν εππηρεάζουν την
τ αρχική
αξιολόγη
ηση η ΔΙΑΠ εξετάζει το αίτημα και εισηγείται στον
σ
Περιφεερειάρχη τηνν έκδοση εγγκριτικής ή
απορριπ
πτικής απόφα
ασης.
Οι τροπ
ποποιήσεις στοιχείων
σ
της εγκριτικήής απόφαση
ης ορίζονται στην επόμμενη παράγγραφο και
εξετάζοννται από τη
ην ΔΙΑΠ , μέσω
μ
των δδιαδικασιών του Πληρο
οφοριακού ΣΣυστήματος Κρατικών
Ενισχύσεεων (ΠΣΚΕ).
Ο δικαιο
ούχος δύναται να μην υπ
ποβάλλει αίττημα τροποπ
ποίησης σε περίπτωση
π
εεπουσιωδώνν αλλαγών,
οι οποίεες δεν αποτελούν στοιχείία της εγκριττικής απόφα
ασης. Η επιχείρηση δύνα
αται να πραγγματοποιεί
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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.

37

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και
προσανατολισμό στην εξωστρέφεια»

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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13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Η ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά τη
ην σύνταξη της
τ Έκθεσης Επαλήθευσσης των συνο
ολικών στοιχχείων της Πρράξης, και με
μ βάση τα
αποτελέέσματά της και
κ την σύντταξη της έκθθεσης πιστο
οποίησης, η ΔΙΑΠ προβα
αίνει στη σύ
ύνταξη της
Βεβαίωσ
σης Ολοκλήρ
ρωσης Πράξη
ης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Δικα
αιούχο.
Με τη Βεεβαίωση αυττή:
 Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υ
υλοποίησης του φυσικο
ού αντικειμμένου της Πράξης
Π
(τα
π
παραδοτέα, η επίτευξη της
τ τιμής στόόχου των δεικτών και τω
ων στόχων τηης Πράξης).
 Βεβαιώνεται η ολοκλήρ
ρωση της υλλοποίησης το
ου οικονομικού αντικειμμένου του Δικαιούχου
Δ
ώνεται το τεελικό αποτέλλεσμα της επαλήθευσης
ε
ς δαπανών ((συνολική δαπάνη και
και αποτυπώ
α
αντιστοιχούσ
σα δημόσια δαπάνη) όλλων των προη
ηγούμενων ενδιάμεσων
ε
Αιτημάτων Πληρωμής
καθώς και το
ου τελικού Αιτήματος.
Α
 Ο
Ορίζεται το τελικό κατα
αβλητέο ποσσό της δημό
όσιας συνεισ
σφοράς και αποτυπώνο
ονται ποσά
π
που ενδεχόμ
μενα έχουν ήδη
ή καταβληηθεί καθώς και
κ το υπολειπόμενο προος καταβολή ποσό.
 Καθορίζεταιι το τελικό χρ
ρηματοδοτικκό σχήμα τηςς Πράξης.
Διαπιστώνετται η τήρησ
ση των υποχχρεώσεων του
τ
Δικαιούχχου που τίθθενται στην απόφαση
 Δ
έένταξης Χρ
ρηματοδότησ
σης και εειδικότερα δημοσιότηττας και Α
ΑΜΕΑ και υποβολής
α
απαιτούμενω
ων στοιχείων.
 Δ
Διαπιστώνετται η συμμ
μόρφωση ττου Δικαιού
ύχου με τυχόν συστά
άσεις προγενέστερων
εεπαληθεύσεεων/ επιθεω
ωρήσεων/ελλέγχων που έχουν διεννεργηθεί σττην πράξη (από ΕΥΔ
Ηπείρου /ΔΙΑ
ΑΠ, Αρχή Πισ
στοποίησης,, Αρχή Ελέγχχου, λοιπά ελ
λεγκτικά όργγανα εθνικά ή της Ε.Ε.).
 Καθορίζεταιι η ακριβής ημερομηννία ανάληψ
ψης κάθε Μακροχρόνιιας Υποχρέωσης του
Δ
Δικαιούχου, όπως αυτέςς έχουν προδδιαγραφεί σττην απόφαση ένταξης.
Η ΔΙΑΠ κοινοποιεί τη
τ Βεβαίωση
η Ολοκλήρωσσης Πράξης στον δικαιο
ούχο. Όλα τα
α σχετικά έγγραφα και
στοιχεία
α τεκμηρίωση
ης αρχειοθεττούνται στονν Φάκελο Πρ
ράξης.
Επισημα
αίνονται τα εξής
ε
:
1.

Ωςς ημερομηννία ολοκλήρ
ρωσης του φυσικού κα
αι οικονομικκού αντικειμμένου του έργου θα
λα
αμβάνεται η ημερομηνία
α έκδοσης τηης απόφασηςς ολοκλήρωσ
σης.

2.

Σεε περίπτωση που κατά τη
ην ολοκλήρω
ωση του φυσ
σικού και οικκονομικού ανντικειμένου του έργου
αι με την πρ
δεεν είναι διαθ
θέσιμη η εν ισχύ άδεια λλειτουργίας, το έργο παρ
ραλαμβάνετα
ροσκόμιση,
κα
ατ’ ελάχιστο
ον, της υποβληθείσας στον αρμόδ
διο φορέα αίτησης έκδδοσης/ανανέέωσης της
άδ
δειας λειτου
υργίας. Η νέα
α ή η ανανεω
ωμένη άδεια
α είναι υποχρεωτικό να ππροσκομισθ
θεί από τoν
διικαιούχο στη
ην ΔΙΑΠ το αρ
ργότερο μέχχρι και έξι (6)) μήνες από την ημερομηηνία ολοκλήρωσης του
φυ
υσικού και οικονομικού αντικειμέένου του έρ
ργου. Ο δικκαιούχος οφ
φείλει να εννημερώσει
εμ
μπρόθεσμα την
τ ΔΙΑΠ τόσ
σο για την έ κδοση της νέας/ανανεω
ωμένης άδεια
ας όσο και για πιθανές
εμ
μπλοκές ή κα
αθυστερήσειις στη διαδικκασία.

3.

Η ΔΙΑΠ υποχχρεούται στη
ην παρακολλούθηση και έλεγχο τα
ακτοποίησηςς τυχόν εκκρ
ρεμοτήτων
ω προϋποθέσσεις ολοκλήρ
ρωσης και παραλαβής
π
έέργων των δικαιούχων
δ
σχχετικά με τιςς παραπάνω
ενντός των καθ
θορισμένων χρονικών
χ
δια
αστημάτων.

Στις περ
ριπτώσεις πο
ου διαπιστωθεί μη τήρη ση κάποιας ή κάποιων εκ των ως ά
άνω προϋπο
οθέσεων, η
λ
των απ
παιτούμενωνν, σύμφωνα με το ισχύονν θεσμικό πλλαίσιο, μέτρων.
ΔΙΑΠ προχωρεί στη λήψη
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13.1.. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Ε
ΤΗΣ
Τ ΠΑΡΟΥΣΣΑΣ ΔΡΑΣΗ
ΗΣ
Οι δείκτεες που χαρα
ακτηρίζουν τη
η δράση είνα
αι οι ακόλουθοι:


C
CO01 – «Αριιθμός επιχειρ
ρήσεων που λαμβάνουν στήριξη»



C
CO02: «Αριθ
θμός επιχειρήσεων που λλαμβάνουν επιχορηγήσε
ε
εις »,



C
CO08 – «Αύξξηση της απα
ασχόλησης σστις επιχειρή
ήσεις που λαμβάνουν ενίίσχυση»

14. ΥΠΟ
ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩ
ΩΝ
α)

Ο δικαιούχοςς της ενίσχυ
υσης υποχρεεούται στηνν τήρηση τω
ων όρων ποου προβλέπο
ονται στην
πα
αρούσα πρόσκληση και στην
σ
Απόφα
αση Ένταξης
β) ΣΣε περίπτωσ
ση που δηλώνεται δημ ιουργία νέω
ων θέσεων απασχόληση
α
ης (υπολογιζζόμενης σε
ΕΜΕ μισθωττής εργασίαςς) λόγω του εεπενδυτικού
ύ σχεδίου απ
παιτείται η δδιατήρηση τω
ων θέσεων
α
αυτών για τουλάχιστο
ον ένα έτοος από τηνν ολοκλήρω
ωση της εππένδυσης όπ
πως αυτή
α
αποδεικνύετται στο τελικκό αίτημα επ
παλήθευσηςς . Σε περίπττωση μη δημμιουργίας τω
ων θέσεων
α
απασχόληση
ης το επενδυ
υτικό σχέδιοο θα επαναξιιολογείται Η αιτούμενη αλλαγή δεν πρέπει να
εεπιφέρει μείωση της συ
υνολικής βαθθμολογίας του επενδυτιικού σχεδίουυ κάτω του ορίου που
π
προσδιορίζεεται από τη βαθμολογία
α του τελευ
υταίου κατά
ά σειρά επεννδυτικού σχχεδίου του
ο
οριστικού πίνακα
π
κατά
άταξης στονν οποίο είχεε περιληφθεί το σχέδιιο, εφόσον κατά την
κατάρτιση του πίνακα είχε εξαντληθθεί ο σχετικό
ός προϋπολο
ογισμός κονδ
νδυλίων. Σε περίπτωση
π
σης του προϋ
ϋπολογισμο ύ μετά και το
τ τελευταίο
ο σχέδιο τουυ οριστικού πίνακα
π
και
μη εξάντλησ
εεπάρκειας το
ου υπολειπό
όμενου ποσοού για την εννίσχυση του επενδυτικούύ σχεδίου , το
τ όριο της
α
αποδεκτής μείωσης
μ
της βαθμολογία
ας είναι το ελλάχιστο απα
αιτούμενο. ΣΣε αντίθετη περίπτωση
π
ττο σχέδιο απ
πεντάσσεται.

γ)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσ
σης δεν μπορρεί να ενισχυ
υθεί από άλλ
λο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα
Π
για την υλοπ
ποίηση της ίδιας
ί
πρότα
ασης ή τμήμ
ματος αυτής ή/και τμήμματος των επιλέξιμων
ε
δα
απανών κατά
ά παράβαση των περιορ ισμών σώρευσης κρατικών ενισχύσεεων.
δ) Ο δικαιούχο
ος της ενίσχυ
υσης οφείλεει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί
εεντός της Πεεριφέρειας Ηπείρου για
α χρονικό διά
άστημα 3 εττών από τηνν ημερομηνίία έκδοσης
ττης βεβαίωσ
σης ολοκλήρωσης. Σε ανττίθετη περίπ
πτωση επιβά
άλλεται ανα
αλογική επισ
στροφή της
δ
δημόσιας επ
πιχορήγησηςς.

ε)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσ
σης οφείλει ννα μην μετα
αβάλλει την εταιρική τουυ σύνθεση ως
ω προς τα
α ποσοστά συμμετοχής ττου, χωρίς εννημέρωσης της
τ Δ.Α/ΕΦ
πρρόσωπα ή τα

στ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσ
σης οφείλει να μην εκμισθώνει μέρ
ρος ή το σύννολο της ενιισχυθείσας
επ
πένδυσης (σττις περιπτώσ
σεις αυτές απ
παιτείται ενη
ημέρωση της ΔΙΑΠ).
ζ)

Ο δικαιούχος της ενίσχυση
ης οφείλει να
α μη μεταβά
άλει ουσιασττικά την ενισσχυθείσα επέένδυση και
κα
ατά τρόπο που
π
επηρεά
άζει τη φύσση, τους στό
όχους ή του
υς όρους υ λοποίησης ή που θα
μπ
πορούσε να οδηγήσει σεε υπονόμευσση των αρχικκών στόχων της.
τ

η)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσ
σης οφείλει να τηρεί τη
ην Ενωσιακή
ή και Εθνικήή Νομοθεσία
α κατά την
εκκτέλεση της πράξης και ιδίως
ι
όσον α
αφορά τη αεειφόρο ανάπ
πτυξη, την ισσότητα μεταξύ ανδρών
κα
αι γυναικώ
ών, τη μη διάκριση και την προσβασιμ
μότητα Ατόόμων με Αναπηρίες
(ΕΕ1303/2013
3/17.12.2013
3, Άρθρο 7).
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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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διιάθεση των αρμοδίων οργάνων τοου Δημοσίου, της ΕΥΔ Ηπείρου/ΔΙΙΑΠ, της ΕΔ
ΔΕΛ ή των
αρρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκήςς Ένωσης, εφόσον
ε
ζητη
ηθεί σχετικόός έλεγχος και τούτο
αννεξαρτήτως αν από άλλεες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεεούνται στη διατήρηση
δ
τω
ων δικαιολογγητικών και παραστατικώ
π
ών της παραγωγικής επένδυσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολοογητικά έγγγραφα διαττηρούνται εείτε υπό τη
τ μορφή
ωτοτύπων, ή επικαιροπ
ποιημένων α
αντιγράφων των πρωτο
οτύπων ή σεε κοινώς αποδεκτούς
πρω
φορρείς δεδομέννων, περιλαμ
μβανομένωνν των ηλεκτρ
ρονικών εκδό
όσεων των ππρωτότυπων εγγράφων
ή εγγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεεκτρονική μο
ορφή.
ιε) Η επιστροφή των αχρεωσ
στήτως κατα
αβληθέντων ποσών της δημόσιας εεπιχορήγηση
ης από τον
διικαιούχο της ενίσχυσηςς σε όλες ττις περιπτώ
ώσεις γίνετα
αι εντόκως από την ημερομηνία
κα
αταβολής τους, σύμφωνα
α με την ΚΥΑ
Α 126829 ΕΥΘ
ΘΥ 1217(1) (Φ
ΦΕΚ 2784 Β’’, 21‐12‐2015
5).
ιστ) Να
α μην υπάρξξει ουσιαστιική μεταβολ ή που επηρεεάζει τη φύσ
ση, τους στόόχους ή την εφαρμογή
τω
ων όρων που
υ θα μπορούσαν να υποννομεύσουν τους
τ
αρχικού
ύς στόχους τηης επένδυση
ης.

15. ΕΞΕΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗ
ΗΣΗΣ ΥΠΟΧ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η ΕΥΔ Ηπ
πείρου είναιι υπεύθυνη για
γ τη διαχείίριση του επ
πιχειρησιακο
ού προγράμμματος σύμφω
ωνα με την
αρχή της χρηστής δημοσιονομ
δ
ικής διαχείρρισης. Για τη
ην εκπλήρω
ωση του σκοοπού αυτού θέτει στη
διάθεση
η των ενδιάμ
μεσων φορέέων και τωνν δικαιούχωνν πληροφορ
ρίες σχετικά με την εκτέλεση των
καθηκόνντων τους κα
αι την υλοποίηση πράξεω
ων αντίστοιχχα.
Το Σύστημα Διαχείρ
ρισης και Ελλέγχου που είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχώ
ών που βρίσ
σκονται σε
αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκκεκριμένη οργανωτική
ο
δομή, ανα
απτύσσει επ
πί μέρους
δραστηρριότητες με αντικειμενικ
α
κό σκοπό τη χρηστή δημ
μοσιονομική διαχείριση ττων πόρων (οικονομία
(
αποτελεεσματικότητα
α, αποδοτικό
ότητα).
Η ΕΥΔ Η
Ηπείρου στο
ο πλαίσιο της
τ υποχρέω
ωσής της γιια τη διασφ
φάλιση της τήρησης τη
ης χρηστής
δημοσιο
ονομικής δια
αχείρισης των πόρων του
υ προγράμμα
ατος και τηςς ασκούμενηης από αυτή εποπτείας
σε εκχωρηθείσες πρ
ράξεις κρατικών ενισχύσσεων, αλλά και η ΔΙΑΠ στο πλαίσιοο της σχετικκής πράξης
εκχώρησ
σης αρμοδιο
οτήτων, αναλαμβάνουνν όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούντα
αι για την
παρακολλούθηση τηςς τήρησης τω
ων υποχρεώ
ώσεων των δικαιούχων επί τριετία αππό τη τελική
ή πληρωμή
της δημό
όσιας δαπάννης. Η ΔΙΑΠ ενημερώνε ι σχετικά την ΕΥΔ Ηπείρ
ρου. Η ΔΙΑΠ διατηρεί λεεπτομερείς
φακέλου
υς με όλες τις πληροφ
φορίες και ττα δικαιολογγητικά έγγρα
αφα που απ
απαιτούνται, οι οποίοι
ονται επί 10 έτη από τηνν ημερομηνία
φυλάσσο
α ολοκλήρωσης των πρά
άξεων.
Η παρα
ακολούθηση της τήρησ
σης των αννωτέρω και λοιπών δεεσμεύσεων των δικαιο
ούχων των
ενισχύσεεων γίνεται με διοικητιική επαλήθεευση επί τη βάσει δείγμ
ματος που εεπιτρέπει τη
ην ασφαλή
εξαγωγή
ή συμπερασμ
μάτων αναφορικά με τη τήρηση των μακροχρόνιιων υποχρεώ
ώσεων των δικαιούχων
δ
και με β
βάση τα υποβληθέντα απ
πό το δικαιοούχο δικαιολλογητικά που
υ επιτρέπου ν την επαλή
ήθευση της
τήρησηςς των μακροχχρόνιων υπο
οχρεώσεων ττων ή βάσει διασταύρωσ
δ
σης στοιχείωνν βάσεων δεεδομένων.
Δειγματο
οληπτικά είνναι δυνατόν να γίνει διοοικητική επαλλήθευση πέραν της ΔΙΑΠ
Π και της ΕΥ
ΥΔ Ηπείρου
και από άλλα όργαννα του Ελληννικού Δημοσίίου ή της Ευ
υρωπαϊκής Έννωσης. Ειδικκότερα, η ΕΥ
ΥΔ Ηπείρου
έχει το δ
δικαίωμα διιενέργειας όχχι μόνο δειγγματοληπτικκών αλλά και στοχευμέννων επανελέέγχων μετά
την ολοκκλήρωση έκα
αστου έργου
υ.
Για τη διοικητική επ
παλήθευση ο δικαιούχοςς υποχρεούτται να υποβά
άλλει τα δικα
αιολογητικά
ά, τα οποία
θα ζητηθ
θούν εγγράφ
φως.
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15.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘ
ΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝ
ΝΟΝΙΣΜΟΥ 22016/679

ούχος με τη
ην ηλεκτροννική υποβολλή της αίτησ
σης χρηματο
οδότησης τοου στο Πληρ
ροφοριακό
Ο Δικαιο
Σύστημα
α Κρατικών Ενισχύσεων
Ε
(ΠΣΚΕ) μετά
ά των απαιτούμενων δικκαιολογητικώ
ών εγγράφω
ων παρέχει
στις Υπη
ηρεσίες του Υπουργείου
υ Ανάπτυξηςς , ΜΟΔ Α.Ε. , στην ΕΥ
ΥΔ Ηπείρου /ΔΙΑΠ και τα νόμιμα
εντεταλμ
μένα όργανα
α αυτών τη ρητή
ρ
συγκαττάθεση του για
γ την νόμιιμη επεξεργα
ασία κατ΄ άρ
ρθρο 6 του
Κανονισμού 2016/6
679 των δεδ
δομένων προοσωπικού του
τ
χαρακτήρα τα οποίία προβλέπο
ονται στον
οδηγό το
ου Προγράμ
μματος και απ
ποδέχεται όότι τέτοια επεεξεργασία είίναι αναγκαίία για την αξξιολόγηση,
ένταξη, π
παρακολούθ
θηση και ολο
οκλήρωση τηης συγχρημα
ατοδοτούμεννης επενδυτιικής πράξης του.
τ
Η νόμιμ
μη επεξεργασ
σία των δεδ
δομένων προοσωπικού χα
αρακτήρα από
α την ΕΥΔ Ηπείρου/ΔΙΙΑΠ και τα
νομίμωςς εντεταλμέννα όργανα αυτών αποσσκοπεί στηνν εφαρμογή και τήρησηη των κοινο
οτικών και
εθνικών κανόνων οιι οποίοι διέπ
πουν την πρρογραμματικκή περίοδο 2014‐2020 ΕΕΣΠΑ, διενερ
ργείται για
θήκοντος πο
ου εκτελείτα
αι προς το δημόσιο
δ
συμ
μφέρον και ττην άσκηση δημόσιας
την εκπλλήρωση καθ
εξουσίαςς και την αρχή της χρησττής δημοσιοονομικής δια
αχείρισης, σύ
ύμφωνα τον Κανονισμό 1303/2013
και των εκτελεστικών τούτου κανονισμώνν νόμων κα
αι κανονιστικκών πράξεω
ων της ενωσ
σιακής και
πει την παρρέμβαση τω
ων Διαρθρω
ωτικών Ταμεείων της Ένωσης
Έ
σε
εθνικής νομοθεσίας που διέπ
συνδυασ
σμό με την υπ΄αριθμ.
υ
84
406 final/6‐112‐17 που αφορά
α
την έγγκριση του ΕΕΠ Ήπειρος 2014‐2020
(κωδ. 20014GR16M2O
OP004).
Τα προσ
σωπικά δεδομένα συλλέγγονται στο Π
ΠΣΚΕ κατόπινν της αίτησηςς χρηματοδόότησης του δικαιούχου
δ
ο οποίοςς υπέχει απο
οκλειστική ευθύνη για τ ην ορθότητα
α, πληρότητα
α και ακρίβεεια τους. Περ
ραιτέρω, ο
Δικαιούχχος συναινείί στην ανάρττηση στο δια
αδίκτυο στο
ο «Πρόγραμμ
μα Διαύγεια » των αποτεελεσμάτων
αξιολόγη
ησης της αίτησης
α
χρημ
ματοδότησήής του και των αποτελ
λεσμάτων εεπί τυχόν ασκηθείσας
α
ένστασή
ής του (ενδικκοφανούς πρ
ροσφυγής) μεετά της διαλλαμβανόμενη
ης πλήρους κκαι εμπερισττατωμένης
αιτιολογγίας τους καθώς και οιασδήποτε άλλλης διοικητικής πράξης προβλέπετα
αι στην νομο
οθεσία που
διέπει την παρέμβα
αση των Δια
αρθρωτικών Ταμείων κα
αι η οποία είναι απαραίίτητη στα πλλαίσια της
αρχής τη
ης διαφάνειιας και της νομιμότηταςς που διέπει τη δράση και την άσκκηση των κα
αθηκόντων
διαχείρισης των ενω
ωσιακών και εθνικών πόρρων.
Η χρονικκή διάρκεια τήρησης τω
ων υποβαλλόόμενων εγγρ
ράφων στο ΠΣΚΕ
Π
καθορίίζεται ρητά στο
σ άρθρο
140 του Κανονισμού
ύ 1303/2013.

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για την πληροφόρη
ηση των δυννητικών δικκαιούχων λεειτουργεί στην Ειδική ΥΥπηρεσία Διαχείρισης
ησιακού Προ
ογράμματοςς Περιφέρειιας Ηπείρου, γραφείο εννημέρωσης, Τηλ: 26513
3 60533, e‐
Επιχειρη
mail: in
nfoipiros@m
mou.gr, URLL: http://ww
ww.peproe.ggr. Τυχόν ερωτήματα
α θα διατυ
υπώνονται
εγγράφω
ως και θα απ
ποστέλλοντα
αι με ηλεκτρρονικό ταχυδ
δρομείο στη
ην διεύθυνσηη infoipiros@
@mou.gr.
Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιιούχοι μπορο
ούν να απευ
υθύνονται σττο HELPDESK
K (γραφείο
υποστήρριξης) που λειτουργεί
λ
η ΜΟΔ, τηλ:: 210‐77879
940, support@mou.gr (ώ
ώρες γραφείίου 09:00‐
17:00).

17. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Σε ότι α
αφορά σε παρατυπίες,
π
διακοπή τηης ενίσχυση
ης, καθώς και
κ σε ανάκκτηση αχρεω
ωστήτως ή
παρανόμ
μως καταβλληθέντων πο
οσών ισχύου
υν τα όσα αναφέροντα
αι στη ΚΥΑ περί δημοσ
σιονομικών
διορθώσ
σεων και διαδικασιών ανάκτησης
α
α
αχρεωστήτω
ως ή παρανό
όμως καταβλληθέντων ποσών
π
από
πόρους του κρατικο
ού προϋπολο
ογισμού για
α την υλοποίίηση προγρα
αμμάτων συυγχρηματοδο
οτούμενων
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στο πλα
αίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2
2020, σύμφ ωνα με το αρ. 22 του
υ Ν. 4314/22014, ΦΕΚ 21/Τεύχος
Β/Δεκεμ
μβρίου 2015//Αρ. Φύλλου
υ 2784/Παρά
άρτημα ΙΙ συννημμένο.
Σημειώννεται ότι η ΕΥΔ
Ε Ηπείρου
υ/ΔΙΑΠ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊϊκής Πολιτικής για την
καταπολλέμηση της απάτης
α
στις διαρθρωτικέές δράσεις θα
θ διαβιβάζεει στοιχεία ππου περιέχου
υν υπόνοια
απάτης στις αρμόδ
διες αρχές. Λεπτομερή ς αναφορά
ά για την «Καταπολέμη
«
ηση της απ
πάτης στις
ωτικές δράσεεις» υπάρχεει στην ιστοοσελίδα του ΕΣΠΑ (www
w.espa.gr) κα
αι συγκεκριιμένα στον
διαρθρω
σύνδεσμ
μο https://www.espa.gr//el/Pages/staaticAntiFraud
dPolicy.aspx.

18. ΚΑΤΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π ΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 (Πρ
ροκύπτει α
από την ηλλεκτρονική
Κ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Η στο ΠΣΚΕ τω
ων σχετικώνν πεδίων από
ό τον δυνητικκό δικαιούχο
ο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ
ΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑ
ΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣΣ 2 (Υποβάλ
λλεται σε pddf αρχείο συ
υν/νο στην
ηλεκτρονική υποβολή
υ
στοο Πληροφορ
ριακό Σύστημ
μα Κρατικών Ενισχύσεωνν)

ΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕ
Π
ΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑ
ΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚ
ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
Φ
ΚΑΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ Σ ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟ
ΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μ
ΜΜΕ
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Ο
ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟ
ΟΒΛΗΜΑΤΙΚΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΗΣΕΩΝ

Κ
ΑΞΙΟ
ΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Φ
ΔΙΚ
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
Υ
ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ:

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

ΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ:ΔΗΜ
ΤΗΤΑ AMEA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤ
ΡΩΤΗΜΑΤΟΛ
ΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΕΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ν ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜ
ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚ
ΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII: ΕΡ
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Ι.1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ
ΠΟΒΟΛΗΣ Π
ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΕΡΟΣ 1
Προκύπττει από την καταχώρηση
κ
η στο ΠΣΚΕ α
από τον δυνη
ητικό δικαιού
ύχο των κάτω
ωθι στοιχείω
ων:

ΕΠ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑ
ΑΜΜΑ
…………………..
………………
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠ
Σ
ΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
«……
………………… …………………
……………………
……..»
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
Ε
ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
………
……………………
………..
ΔΡΑ
ΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥ
ΥΣΗΣ
………
……………………
………..

ΕΝΤ
ΤΥΠΟ ΥΠΟΒ
ΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ
ΗΣΗΣ ΧΡΗΜ
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
ΣΗΣ

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

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

ΦΑΚΕΛΟ
ΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟ
ΟΥ
ΦΑΚΕΛΟ
ΟΥ

Στην φόρ
ρμα προτείνετται να προστε
εθούν δύο κο
ουμπιά: 1. Προ
οσυμπλήρωση από το ΠΣΚ
ΚΕ (όπου θα
συμπληρώνει από το ΠΣΚΕ
Π
αλλά θα
α αφήνει ανο ικτά τα πεδία
α για αλλαγές
ς). 2. Προσυμπ
πλήρωση από
ό ΓΓΠΣ. Το
εται με το ΤΑΧ
ΧΙΣ
δεύτερο θα διασυνδέε
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1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Είδος
Φορέα

Α/Α Φορέα
1.1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ
 Επιχείρηση


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Επιχείρηση)
1.1.0 Ξένο ΑΦΜ
1.1.1 Α.Φ.Μ./VAT
1.1.2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
<VAT_FOREA>
<ANADOXOI_EPONYMIA>

1.1.3 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.4 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
1.1.7 Δ.Ο.Υ.
1.1.8 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
1.1.9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ
Β/Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΔΟΥ Ή ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/
Σύμφωνα με τον ορισμό της ΜΜΕ (Παράρτημα

1.1.10 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

IV) και την δήλωση ΜΜΕ η οποία αποτελεί
τυπικό

δικαιολογητικό

(Παράρτημα

V)

συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο
1.1.11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ (OFFSHORE)

1.2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

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
1.2.5.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
1.2.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

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>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.3

1.3.1 ΕΠΩΝΥΜΟ
1.3.2 ΟΝΟΜΑ
1.3.3 Α.Φ.Μ./VAT
1.3.4 ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

<NOMIMOS_EKPROSOPOS_ANADOXOY>
<ONOMA_YPEYTHINOY_PRAXIS>
<VAT_LEGAL_REP>
<THESH_YPEYTHINOY_PRAXIS>

1.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.3.6.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
1.3.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

<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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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1.4

(Συμπληρώνεται για κάθε μέτοχο / εταίρο)

1.4.1.

1.4.2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.4.1. ΠΟΣΟΣΤΟ%

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.

1.4.8.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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
2.1.2 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αγγλικά)
3.1.3. ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

<TITLOS>
<TITLOS_KSENOS>
<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>

2.2.6.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
2.2.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2.2.6.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

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
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

–

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

<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.

Αριθμός

Οι θέσεις απασχόλησης είναι εξαρτημένης εργασίας και υπολογίζονται σε ΕΜΕ
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
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2.5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.5.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ

ΚΑΔ
ΕΠΕΝΔ
ΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

0,00

0

0,00

Άρθρο 18,
19
651/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

0,00
0,00

0

1

1

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

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΣΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

<POSO_IDIOTIKH_SYMM
ETOXH>
ΔΑΝΕΙΑΚΑ

<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

ΠΟΣΟΣΤΑ

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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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙ

3.1

NAI/OXI

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, Η ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ; (<PROSVASIMOTHTA>)
ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

3.2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (Περιγραφή)

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ

3.3

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; <ARXH_ISOTHTAS>
Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ

3.4

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; <APOTROPH_DIAKRISHS>
Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ

3.5

ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,
ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; (<AEIFOROS_ANAPTYKSH>)

4.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

4.1 ΕΙΔΟΣ

4.2 ΚΩΔ.

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.4 ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΙΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Εκροών/

4.5 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛ

αποτελέσμα

Ο

τος/Λοιποί
<ID_DEIKTH>

<TIMH_
STOXOS
_SUM>

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

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
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Ι.2: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ
ΠΟΒΟΛΗΣ Π
ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΕΡΟΣ 2
(Υποβάλλλεται σε pdff αρχείο συνν/νο στην ηλεεκτρονική υπ
ποβολή στο Πληροφορια
ακό Σύστημα
α Κρατικών
Ενισχύσεεων)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΕΙΣ
Επισυνά
άπτεται η ΚΥΑ
Α περί δημο
οσιονομικών διορθώσεω
ων και διαδικκασιών ανάκκτησης αχρεω
ωστήτως ή
παρανόμ
μως καταβληθέντων ποσών από πόόρους του κρατικού
κ
προ
οϋπολογισμοού για την υλοποίηση
υ
προγραμ
μμάτων συγχρηματοδοττούμενων σττο πλαίσιο του
τ ΕΣΠΑ 20
014−2020, σσύμφωνα με το αρ. 22
του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ
Φ 21/Τεύχο
ος Β/Δεκεμββρίου 2015/Α
Αρ. Φύλλου 2784.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ
Π
ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΞΙΜΟΤΗΤΑΣΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ν – ΑΠΑΡΑΙΙΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΣΤΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Ο
ΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΕΙΜΕΝΟΥ
Χρόνος π
πραγματοπο
οίησης των δαπανών
δ
Το σύνο
ολο των δαπ
πανών του έργου θα π
πρέπει να έχει
έ
πραγμα
ατοποιηθεί κκατά τη διά
άρκεια του
χρονικού
ύ πλαισίου, που προσ
σδιορίζεται σστην απόφα
αση ένταξηςς ‐ χρηματοοδότησης του έργου.
Αποδεικκτικά πραγμα
ατοποίησης των δαπανώ
ών θεωρούννται τα σχεττικά παρασττατικά (π.χ. τιμολόγια)
όπως αυ
υτά καθορίζο
ονται παρακά
άτω.
Οι δαπά
άνες θα πρέπ
πει να έχουνν εξοφληθεί πλήρως μέχχρι τη διενέργεια του ενδδιάμεσου ελλέγχου, για
να πιστο
οποιηθούν οι
ο σχετικές δαπάνες σττο αντίστοιχχο χρονικό διάστημα,
δ
ππου αφορά ο έλεγχος.
Δαπάνεςς που δεν έχουν
έ
εξοφλληθεί πλήρω
ως μέχρι τηνν διενέργεια
α του ελέγχοου θα θεωρ
ρούνται μη
επιλέξιμ
μες για την ελεγχόμενη περίοδο κα
αι στην περίίπτωση αυτή οι δαπάννες αυτές μπ
πορούν να
υποβληθ
θούν με τη
ην επόμενη έκθεση πρροόδου εφό
όσον έχουν εξοφληθεί έχει ολοκλληρωθεί η
εξόφλησ
σή τους. Οπο
οιαδήποτε δαπάνη
δ
δεν έχει εξοφλη
ηθεί πλήρωςς μέχρι την ηημερομηνία υποβολής
της τελικκής έκθεσης,, κρίνεται ορ
ριστικά μη επ
πιλέξιμη.
Προϋπο
οθέσεις επιλεεξιμότητας δαπανών
δ
–Α
Απαραίτητα
α παραστατικ
κά
οθέσεις για την
τ ολοκλήρρωση και παρ
ραλαβή ενόςς έργου είνα
αι:
Απαραίττητες προϋπο
 ννα έχει υλοπ
ποιηθεί τουλλάχιστον μία
α έκθεση απ
πό τις εγκεκρ
ριμένες ενέργγειες τηρούμενων των
ό
όρων και πρ
ροϋποθέσεων της παρού σας Αναλυτιικής πρόσκλησης
 ννα έχουν ικα
ανοποιηθεί τυχόν
τ
ΕΙΔΙΚΟ
ΟΙ ΟΡΟΙ που
υ επιβλήθηκα
αν στο έργο αυτό (πχ πρ
ροσκόμιση
ά
άδειας λειτο
ουργίας πρινν την εκταμίεευση επιχορή
ήγησης)
 Να τοποθεττήσουν στονν εκθεσιακό χώρο που θα δημιουρ
ργήσουν τηνν αφίσα (σεε ελάχιστο
μέγεθος A3
3), του Παραρτήματοος ΧΙΙ εξα
ασφαλίζονταςς σχετικό φωτογραφικό υλικό
ττεκμηρίωσης.
Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠ
ΠΑΝΕΣ

ηγορία «ΠΡΟ
ΟΒΟΛΗ – ΠΡ
ΡΟΩΘΗΣΗ – Δ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Α.1 Κατη
Απαραίττητα παρασττατικά:








ΥΥλικό συμμεετοχής σε έκθεση όπως (πχ. κατάλογγος εκθετών, φωτογραφ
φικό υλικό πεεριπτέρου,
π
προσκλήσειςς, κατάλογο
ος συμμετεχχόντων στελλεχών – εκπ
προσώπων ττης επιχείρη
ησης στην
έέκθεση (Ονο
οματεπώνυμ
μο, Ιδιότητα,, Θέση στην Επιχείρηση) και λοιπά
ά αποδεικτικά στοιχεία
π
παρουσίας της
τ επιχείρησ
σης σε έκθεσση).
ΈΈγγραφο/ φυλλάδιο/
φ
κα
ατάλογος έκκθεσης για την
τ απόδειξη
η του χαρακκτήρα της έκθεσης ως
δ
διεθνής
Βεβαίωση συμμετοχής
σ
από τον διοοργανωτή τη
ης έκθεσης στην
σ
οποία αναφέροντα
αι χρήσιμα
π
πληροφορια
ακά στοιχεία όπως π.χ. οννομασία καιι διάρκεια έκκθεσης, τ.μ. ππεριπτέρου.
Επίσημο τιμοκατάλογο του
τ διοργανω
ωτή της έκθεεσης.
Α
Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφω
ωνητικών – συμβάσεω
ων με οργα
ανωτές εκθέέσεων για
σ
συμμετοχή της
τ νομικής οντότητας,
ο
εεφόσον απαιιτούνται από
ό τη νομοθεσσία.
Στα παρασ
ΤΤιμολόγια παροχής
π
υπηρεσιών το υ πάροχου προς την επιχείρηση.
ε
στατικά θα
π
πρέπει να αναφέρεται
α
η επωνυμία του πάροχο
ου, να περιγγράφεται η ππαρεχόμενη υπηρεσία
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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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ΠΑΡΑ
ΑΡΤΗΜ
ΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟ
Ο
ΟΣ ΜΜ
ΜΕ
Άρθρο 1 ‐ Επιχείρησ
ση
Επιχείρη
ηση θεωρείτται κάθε μοννάδα, ανεξά
άρτητα από τη νομική της
τ μορφή, ππου ασκεί οικονομική
ο
δραστηρριότητα. Σε αυτές
α
περιλα
αμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχο
α
ολούμενα άττομα και οικο
ογενειακές
επιχειρή
ήσεις που ασκούν
α
βιοτεεχνική ή άλλλη δραστηρ
ριότητα, καθ
θώς και πρ οσωπικές εταιρείες ή
ενώσεις προσώπων που ασκούνν τακτικά μια
α οικονομική δραστηριόττητα.
Άρθρο 2 ‐ Αριθμός απασχολ
λουμένων και οικονομ
μικά όρια προσδιορίζζοντα τις κατηγορίες
κ
επιχειρή
ήσεων
Η κατηγγορία των πολύ
π
μικρώ
ών, μικρών και μεσαίω
ων επιχειρήσ
σεων («ΜΜ
ΜΕ») αποτελλείται από
επιχειρή
ήσεις που απ
πασχολούν λιγότερους
λ
α
από 250 εργγαζομένους και των οποοίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιώ
ών δεν υπερβ
βαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύννολο του ετή
ήσιου ισολογγισμού δεν υπερβαίνει
υ
τα 43 εκατ. ευρώ.
αι η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
λ
Στην καττηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρρηση ορίζετα
από 50 εργαζομένο
ους και της οποίας ο εετήσιος κύκλλος εργασιώ
ών και/ή τοο σύνολο το
ου ετήσιου
σμού δεν υπεερβαίνει τα 10 εκατ. ευρρώ.
ισολογισ
Στην καττηγορία τωνν ΜΜΕ, ως πολύ μικρήή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρησ η η οποία απασχολεί
λιγότερο
ους από 10 εργαζομένο
ους και της οοποίας ο εττήσιος κύκλο
ος εργασιώνν και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού
ύ δεν υπερβαίνει τα 2 εκκατ. ευρώ.
Άρθρο 3 ‐ Τύποι επιχειρήσεω
ων που λα
αμβάνονται υπόψη για
α τον υπολλογισμό του
υ αριθμού
απασχολλουμένων και
κ των χρημ
ματικών ποσ
σών
1. «Ανεξξάρτητη επιιχείρηση» είναι
ε
κάθε εεπιχείρηση που δεν χα
αρακτηρίζετα
αι ως συνεργαζόμενη
επιχείρη
ηση κατά τηνν έννοια τηςς παραγράφ
φου 2 ή ως συνδεδεμένη
σ
η επιχείρησηη κατά την έννοια της
παραγρά
άφου 3.
2. «Συνεεργαζόμενεςς επιχειρήσ
σεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις
ε
που δεν χαρακτηρίζζονται ως
συνδεδεεμένες κατά την έννοια της
τ παραγρά
άφου 3 και μεταξύ των οπ
ποίων υπάρχχει η ακόλου
υθη σχέση:
μια επιχχείρηση (ανά
άντη επιχείρη
ηση) κατέχειι, μόνη ή από
ό κοινού με μία ή περισσσότερες συννδεδεμένες
επιχειρή
ήσεις κατά την
τ έννοια της
τ παραγρά
άφου 3, το 25 % ή περισσότερο ττου κεφαλα
αίου ή των
δικαιωμ
μάτων ψήφου
υ μιας άλληςς επιχείρησηης (κατάντη επιχείρησης)
ε
).
ργαζόμενες
Ωστόσο,, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηρριστεί ως αννεξάρτητη, μη έχουσα δηηλαδή συνερ
επιχειρή
ήσεις, ακόμη
η και εάν το
ο όριο του 225 % καλύπττεται ή υπερ
ρκαλύπτεταιι, εφόσον το
ο ποσοστό
αυτό ελλέγχεται από
ό τις ακόλου
υθες κατηγοορίες επενδυ
υτών και υπό την προϋππόθεση ότι αυτοί δεν
είναι, μεεμονωμένα ή από κοινο
ού, συνδεδεμ
μένοι κατά την
τ έννοια της παραγρά
άφου 3 με τη
ην εν λόγω
επιχείρη
ηση:
α) δημό
όσιες εταιρεείες συμμεττοχών, εταιρρείες επιχειιρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρ
ρόσωπα ή
ομάδες φυσικών προσώπωνν που ασσκούν συσττηματικά δραστηριότη
δ
ητες σε επενδύσεις
ε
ηματικού κεφαλαίου κα
αι επενδύου
υν ίδια κεφά
άλαια σε μη εισηγμένεες στο χρημ
ματιστήριο
επιχειρη
επιχειρή
ήσεις (busineess angels), εφόσον τοο σύνολο τη
ης επένδυση
ης αυτής σεε μία επιχείρηση δεν
υπερβαίίνει τα 1.250
0.000 ευρώ,
β) πανεπ
πιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερρδοσκοπικού
ύ σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτέές, συμπεριλλαμβανομέννων των ταμεείων περιφερ
ρειακής ανά
άπτυξης,
όνομες τοπικκές αρχές με
μ ετήσιο π
προϋπολογισ
σμό μικρότεερο από 100 εκατ. ευρ
ρώ και με
δ) αυτό
λιγότερο
ους από 5.00
00 κατοίκουςς.
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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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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ V: ΥΠ
ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦ
ΦΟΡΟΥΝ ΤΗ
ΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΡΗΣΗΣ
Ακριβή σ
στοιχεία τηςς επιχείρηση
ης
Επωνυμίία ή εταιρική
ή επωνυμία:………………… ………………………………………
………….…
Διεύθυννση της εταιρ
ρικής έδρας: …………………
………………….…
……………………
……………..
Αριθ. μη
ητρώου ή ΦΠ
ΠΑ (1): …………
……………………
……………………
…………….………
…………….
Ονοματεεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριω
ων διευθυντικκών στελεχώ
ών (2)
……………
……………………………...…………..………………
……………………
……………………
……………..
Τύπος τη
ης επιχείρησ
σης (βλέπε επεξηγητικό σσημείωμα)
Σημειώσ
στε με ένα σταυρό τηνν περίπτωσση ή τις περιπτώσεις στις
σ
οποίες υπάγεται η αιτούσα
επιχείρη
ηση:

η επιχείρηση
η
Ανεξάρτητη

Συνεργαζόμ
μενη
επιχείρηση

ση
Συνδεδεμέννη επιχείρησ

Στην π ερίπτωση αυ
υτή, τα στοιχχεία που ανα
αγράφονται παρακάτω
προκύπ
πτουν από τους
τ
λογαρια
ασμούς της εεπιχείρησης και μόνον.
Να συμ
μπληρωθεί μόνο
μ
η δήλω
ωση χωρίς πα
αραρτήματα.
Να συ
υμπληρωθεί και να επισυναφθεί τοο παράρτημ
μα (και τα
τυχόν συμπληρωμ
ματικά δελτία
α). Στη συνέέχεια να συμ
μπληρωθεί
η δήλω
ωση και το αποτέλεσμα
α
των υπολογγισμών να μεταφερθεί
μ
στον π
πίνακα που παρατίθεται
π
παρακάτω.
π
Το αποοτέλεσμα τω
ων υπολογισ
σμών να μετταφερθεί σττον πίνακα
που πα
αρατίθεται παρακάτω
π
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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».
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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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Σ
« Εκπόνηση και
κ εφαρμογή
ή επιχειρησια
ακών σχεδίων ΜΜΕ για οργ
γανωτική ανα
αδιάρθρωση και
ε
»
προσανατοολισμό στην εξωστρέφεια»

ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο
ΠΡ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Προβ
βληματική επιχείρηση:
ε
η επιχείρησση για την οποία συνντρέχει τουλλάχιστον μία από τις
ακόλουθ
θες προϋποθ
θέσεις:
α) εάν π
πρόκειται για
α εταιρεία πεεριορισμένηης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που
π δεν έχειι συμπληρώσει τριετία
από τη σ
σύστασή της ή, όσον αφο
ορά την επιλλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδόττησης επιχειιρηματικού
κινδύνου
υ, ΜΜΕ που
υ δεν έχει συ
υμπληρώσειι επταετία από την πρώττη εμπορικήή της πώληση, η οποία
πληροί ττα κριτήρια για
γ επενδύσεις χρηματοδδότησης επιιχειρηματικο
ού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεεγμένο ενδιά
άμεσο χρημα
ατοπιστωτικό
ό οργανισμόό), όταν έχει απολεσθεί
πό το ήμισυ
υ του εγγεγρ
ραμμένου τηης κεφαλαίου λόγω συσ
σσωρευμένω
ων ζημιών. Αυτό
Α
ισχύει
πάνω απ
όταν από την αφαίρ
ρεση των συσ
σσωρευμένω
ων ζημιών από τα αποθεεματικά (καιι όλα τα άλλλα στοιχεία
που θεω
ωρούνται ενν γένει ως μέρος τωνν ιδίων κεφ
φαλαίων τηςς εταιρείας)) προκύπτειι αρνητικό
σωρευτιικό ποσό πο
ου υπερβαίννει το ήμισυ
υ του εγγεγρ
ραμμένου κεεφαλαίου. ΓΓια την εφα
αρμογή της
παρούσα
ας διάταξηςς, ο όρος «εεταιρεία περριορισμένηςς ευθύνης» παραπέμπειι ειδικότερα
α στα είδη
εταιρειώ
ών που αναφ
φέρονται στο
ο παράρτημα
α I της οδηγίας 2013/34//ΕΕ του Ευρω
ωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
υ (1) και ο όρος «κεφάλα
αμβάνει, ενδεχομένως, κκαι κάθε δια
αφορά από
αιο» περιλα
έκδοση υ
υπέρ το άρτιο.
β) εάν π
πρόκειται για
α εταιρεία σττην οποία τοουλάχιστον ορισμένα
ο
μέέλη έχουν αππεριόριστη ευθύνη
ε
για
τα χρέη της εταιρείίας (πλην ΜΜΕ που δενν έχει συμπλληρώσει τριεετία από τη σύστασή τη
ης ή, όσον
αφορά ττην επιλεξιμ
μότητα για ενίσχυση
ε
χρηηματοδότησ
σης επιχειρηματικού κινδδύνου, ΜΜΕ που δεν
έχει συμ
μπληρώσει επταετία
ε
από την πρώτηη εμπορική της πώληση
η, η οποία ππληροί τα κρ
ριτήρια για
επενδύσ
σεις χρηματο
οδότησης επιχειρηματικοού κινδύνου κατόπιν ελέέγχου με τη δδέουσα επιμ
μέλεια από
τον επιλλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικκό οργανισμό
ό), εφόσον έχει
έ απολεσθθεί πάνω από το ήμισυ
του κεφ
φαλαίου της, όπως εμφ
φαίνεται στοους λογαρια
ασμούς της εταιρείας, λλόγω συσσω
ωρευμένων
ζημιών. Για την εφ
φαρμογή της παρούσαςς διάταξης, ο όρος «εταιρεία στηην οποία το
ουλάχιστον
ορισμένα μέλη έχου
υν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
η της εταιρεείας» παραππέμπει ειδικκότερα στα
είδη ετα
αιρειών που αναφέροντα
α
αι στο παράρρτημα II της οδηγίας
ο
2013/34/ΕΕ.
γ) εάν π
πρόκειται για εταιρεία που υπάγεεται σε συλλλογική πτωχευτική δια
αδικασία ή πληροί
π
τις
προϋποθ
θέσεις του εθνικού δικκαίου που ττη διέπει όσον αφορά την υπαγω
ωγή της σε συλλογική
πτωχευττική διαδικασ
σία μετά από
ό αίτημα τωνν πιστωτών της.
τ
δ) εάν π
πρόκειται για
α επιχείρηση
η που έχει λά
άβει ενίσχυσ
ση διάσωσηςς και δεν έχεει ακόμη απο
οπληρώσει
το δάνειο ή λύσει τη
τ σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει
λ
ενίσχυση αναδιάρθθρωσης και υπόκειται
ακόμη σ
σε σχέδιο ανα
αδιάρθρωση
ης
ε) εάν πρρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός Μ
ΜΜΕ, εφόσο
ον τα τελευτταία δύο έτη :
1) ο δείκκτης χρέους προς
π
ίδια κεφάλαια της επιχείρησηςς είναι υψηλότερος του 77,5 και
2) ο δείκκτης κάλυψη
ης χρηματοο
οικονομικών υποχρεώσεων της επιχεείρησης (EBIITDA interest coverage
ratio) είνναι κάτω του
υ 1,0.
Η εξέτασ
ση μιας επιιχείρησης για να διαπισστωθεί αν αυτή
α
είναι προβληματικ
π
κή, γίνεται σε
σ επίπεδο
ενιαίας εεπιχείρησης (αιτούσα επ
πιχείρηση κα
αι τυχόν συννδεδεμένες με
μ αυτή επιχχειρήσεις), ανεξάρτητα
α
αν υφίστταται για αυτές υποχρέω
ωση σύνταξηης ενοποιημέένων οικονομικών κατασστάσεων)
Β) Τα δ
δικαιολογητιικά που απ
παιτούνται π
προκειμένου
υ να αξιολο
ογηθεί εάν μία επιχείρ
ρηση είναι
προβλημ
ματική σύμφ
φωνα με τα οριζόμενα σστο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 6551/2014 και πρέπει να
προσκομ
μισθούν ανά
άλογα με την ιδιότητα
α της επιχείίρησης και τα έτη λειττουργίας τηςς είναι τα
ακόλουθ
θα:
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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
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟ
ΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ
Α
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α
Η ημερομηνία υπο
οβολής αίτησης χρηματοδότησης εείναι εντός της πρ
ροθεσμίας που τίθ
θεται στην πρόσκκληση
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δ.Δ) είναι εντός των ορίων που τίθεννται στην πρόσκλληση
ΤΤο έντυπο της πρό
ότασης είναι πλήρ
ρως συμπληρωμένο.
Η αξιολόγηση πρα
αγματοποιείται σεε τρία στάδια:
ΣΤΑΔΙΟ
Ο Α: Έλεγχος πληρό
ότητας πρότασης
Α/Α

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔ
ΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ

Εξετάζεται αν, γγια την υποβολλή της πρότασηςς, ακολουθήθηκεε η
προβλεπόμενη δ
διαδικασία και ήτα
αν εμπρόθεσμη, αν
α τα τυποποιημέένα
Τυπική π
πληρότητα της υποβαλλόμενης
έντυπα είναι σ
συμπληρωμένα και έχουν επιισυναφθεί όλα τα
πρότασης
συνοδευτικά έγγγραφα που απαιττούνται σύμφωνα με το επενδυττικό
σχέδιο και τα ανα
αφερόμενα στη σχετική
σ
πρόσκλησ
ση

Α
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ)) στο ανωτέρω κρ
ριτήριο.

ΑΠΟΤΕΛΕΕΣΜΑ

ναι/όχι

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΜΑ

ΟΧΙ
ΝΑΙ/Ο

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΕΣΜΑ

ΣΤΑΔΙΟ Β
Β: Έλεγχος επιλεξιμ
μότητας πρότασης
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔ
ΔΙΚΕΥΣΗ
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ΣΤΑΔΙΟ Β: Έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
1. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στη πρόσκληση
και ειδικότερα στο Κεφάλαιο 4

ναι/όχι

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου
2.
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης
επιλεξιμότητας του προγράμματος και όπως ορίζεται στην
πρόσκληση.

ναι/όχι

Βεβαιώνεται η μη έναρξη εργασιών πριν την γραπτή υποβολή της
Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το αίτησης χρηματοδότησης με τυποποιημένη δήλωση υπογεγραμμένη
3.
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου, όπως περιλαμβάνεται
χαρακτήρα κινήτρου
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης

ναι/όχι

Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς
Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/ επενδυτική
4.
και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία προτεραιότητα/ ειδικό στόχο/ δράσεις της πρόσκλησης
παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης

ναι/όχι

5.

Μη επικάλυψη
χρηματοδοτήσεων

των

χορηγουμένων Βεβαιώνεται με έγγραφο του Δικαιούχου, το οποίο περιλαμβάνεται
στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης

ναι/όχι

Υποβολή αποφάσεων των αρμοδίων ή/και
Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του ναι/όχι/δεν
6. συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή
κύριου του έργου, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται
άλλων αρμοδίων οργάνων
7. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων των κεφαλαίων Ι, Ι Ι
κεφαλαίων Ι, ΙΙ καθώς και οι ειδικές 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 (ΕΕ) 651/2014
ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014
Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της πρόσκλησης στην
αίτηση χρηματοδότησης:
Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση
8. τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων

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
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ΣΤΑΔΙΟ Γ: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΡΜΚΕ ≤ ‐100%

0

‐100% < ΡΜΚΕ ≤ ‐70%

1

‐70% < ΡΜΚΕ ≤ ‐30%

3

‐30%< ΡΜΚΕ ≤ 0%

6

0%< ΡΜΚΕ ≤ 20%

9

20%< ΡΜΚΕ

10

ΚΠΤΦΑ ≤0

0

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

2

ΡΜΚΕ = (ΚΕ2017 – ΚΕ2016)/ ΚΕ2016

Μέσος ρυθμός κερδών προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) την διετία 2016,2017
ΚΠΤΦΑ =[(ΚΠΤΦΑ2017) + (ΚΠΤΦΑ2016]/2

3

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

20%

20%
ΚΠΤΦΑ>0

Μέσο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής για
Επενδυτική πολιτική (ιδιωτική συμμετοχή σε χρηματοδότηση επενδύσεων >= 30% κύκλου
ποσοστό
του
κύκλου
εργασιών
για εργασιών
χρηματοδότηση επενδύσεων την
διετία
Μέσο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής για
2016,2017
χρηματοδότηση επενδύσεων 15 ‐ 30% κύκλου

10

10
20%
5
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εργασιών

4

5.

Μέσο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής για
χρηματοδότηση επενδύσεων =< 15% κύκλου
εργασιών

0

Αύξηση της απασχόλησης

10

Εξέλιξη απασχόλησης στην επιχείρηση την Σταθερή απασχόληση
διετία 2017,2018

5

Μείωση της απασχόλησης

0

ΕΜΕ μισθωτής εργασίας > 2

10

Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ΕΜΕ μισθωτής εργασίας έως 2
(υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας)
ΕΜΕ μισθωτής εργασίας =0

5

20%

20%

0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
Περιγραφή
Τομέας

2ψήφιος NACE

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας
ς NACE
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.

Βιομηχανία

τροφίμων
10.

Βιομηχανία

τροφίμων
10.

Βιομηχανία

Βιομηχανία

τροφίμων

10.

2

ς RIS

Αγροδιατροφή
Παραγωγή

10.5

3

γαλακτοκομικών

Αγροδιατροφή

προϊόντων

τροφίμων
10.

10

Προτεραιότητα

10.5

10.52

4

Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή

10.7

3

Αγροδιατροφή

ειδών

αρτοποιίας

και Αγροδιατροφή

αλευρωδών προϊόντων
Βιομηχανία

τροφίμων

Αρτοποιία. παραγωγή
10.7

10.71

4

νωπών

ειδών Αγροδιατροφή

ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.

Βιομηχανία

τροφίμων

και
10.7

10.72

4

μπισκότων∙

παραγωγή

Αγροδιατροφή

διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.

Βιομηχανία

τροφίμων

μακαρονιών,
10.7

10.73

4

λαζανιών,
και

κουσκούς Αγροδιατροφή
παρόμοιων

αλευρωδών προϊόντων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.

Βιομηχανία

τροφίμων
10.

Βιομηχανία

τροφίμων
10.
τροφίμων
10.

10.8

3

Παραγωγή

ειδών διατροφής
Παραγωγή

10.8

10.82

4

άλλων

Αγροδιατροφή

κακάου,

σοκολάτας

και Αγροδιατροφή

ζαχαρωτών
Βιομηχανία

10.8

10.84

4

Βιομηχανία 10.8

10.85

4

Παραγωγή αρτυμάτων
και καρυκευμάτων
Παραγωγή

Αγροδιατροφή

έτοιμων Αγροδιατροφή
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τροφίμων

γευμάτων

Προτεραιότητα
ς RIS

και

φαγητών
Παραγωγή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.

Βιομηχανία

τροφίμων

ομογενοποιημένων
10.8

10.86

4

παρασκευασμάτων
διατροφής

Αγροδιατροφή
και

διαιτητικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.

Βιομηχανία

τροφίμων

Παραγωγή
10.8

10.89

4

άλλων

ειδών

διατροφής Αγροδιατροφή

π.δ.κ.α

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11

2

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

3

Αγροδιατροφή
Ποτοποιία

Αγροδιατροφή

Απόσταξη,
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.01

4

ανακαθαρισμός

και

ανάμιξη αλκοολούχων

Αγροδιατροφή

ποτών
Παραγωγή άλλων μη
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.04

4

αποσταγμένων ποτών
που

υφίστανται

Αγροδιατροφή

ζύμωση
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.05

4

Ζυθοποιία

Αγροδιατροφή

Παραγωγή
αναψυκτικών∙
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.07

4

παραγωγή μεταλλικού Αγροδιατροφή
νερού

και

άλλων

εμφιαλωμένων νερών
13.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

κλωστοϋφαντουργικώ 13

Δημιουργική

2

βιομηχανία

ν υλών
13.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

κλωστοϋφαντουργικώ 13.9
ν υλών

Κατασκευή
3

άλλων

κλωστουφαντουργικώ
ν προϊόντων

Δημιουργική
βιομηχανία

86

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και
προσανατολισμό στην εξωστρέφεια»
Περιγραφή
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13.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

κλωστοϋφαντουργικώ 13.9

13.93

4

ν υλών
15.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και 15

ς RIS

Κατασκευή χαλιών και Δημιουργική
κιλιμιών

βιομηχανία

Βιομηχανία

δέρματος

Προτεραιότητα

Δημιουργική

2

βιομηχανία

δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη
δέρματος. κατασκευή
ειδών
15.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Βιομηχανία

δέρματος

ταξιδιού

(αποσκευών),

και 15.1

3

δερμάτινων ειδών

τσαντών,

ειδών

σελοποιίας

και

Δημιουργική
βιομηχανία

σαγματοποιίας.
Κατεργασία και βαφή
γουναρικών
Κατασκευή
15.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ταξιδιού (αποσκευών),

Βιομηχανία

δέρματος

και 15.1

ειδών

15.12

4

δερμάτινων ειδών

τσαντών
παρόμοιων

και Δημιουργική
ειδών, βιομηχανία

ειδών σελοποιίας και
σαγματοποιίας

16. Βιομηχανία ξύλου
και

κατασκευή

προϊόντων από ξύλο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και φελλό, εκτός από 16
έπιπλα∙
ειδών

Δημιουργική

2

βιομηχανία

κατασκευή
καλαθοποιίας

και σπαρτοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου

Κατασκευή προϊόντων

και

από ξύλο και φελλό

κατασκευή

προϊόντων από ξύλο 16.2

3

και

και φελλό, εκτός από

καλαθοποιίας

έπιπλα∙

σπαρτοπλεκτικής

κατασκευή

ειδών
και

Δημιουργική
βιομηχανία
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ειδών

Προτεραιότητα
ς RIS

καλαθοποιίας

και σπαρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία ξύλου
και

κατασκευή

προϊόντων από ξύλο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και φελλό, εκτός από 16.2
έπιπλα∙
ειδών

16.24

4

κατασκευή

Κατασκευή

ξύλινων Δημιουργική

εμπορευματοκιβώτιων βιομηχανία

καλαθοποιίας

και σπαρτοπλεκτικής
16. Βιομηχανία ξύλου
και

Κατασκευή

κατασκευή

προϊόντων από ξύλο.

προϊόντων από ξύλο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και φελλό, εκτός από 16.2
έπιπλα∙
ειδών

16.29

4

κατασκευή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χαρτοποιία

κατασκευή

Κατασκευή ειδών από Δημιουργική
φελλό

και

ειδών βιομηχανία

καλαθοποιίας

καλαθοποιίας

και

σπαρτοπλεκτικής

και σπαρτοπλεκτικής
17.

άλλων

και

χάρτινων 17

Δημιουργική

2

βιομηχανία

προϊόντων
17.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χαρτοποιία

κατασκευή

Παραγωγή

και

χάρτινων 17.1

3

προϊόντων
17.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και

χάρτινων 17.1

17.12

4

προϊόντων
17.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χαρτοποιία

κατασκευή

και

χάρτινων 17.2

3

προϊόντων
17.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χαρτοποιία

κατασκευή
προϊόντων

Δημιουργική

κατασκευή χαρτιού και βιομηχανία
χαρτονιού

Χαρτοποιία

κατασκευή

χαρτοπολτού.

και

χάρτινων 17.1

Κατασκευή

χαρτιού Δημιουργική

και χαρτονιού

βιομηχανία

Κατασκευή ειδών από Δημιουργική
χαρτί και χαρτόνι

βιομηχανία

Κατασκευή
17.21

4

κυματοειδούς χαρτιού
και

χαρτονιού

και

Δημιουργική
βιομηχανία
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Προτεραιότητα
ς RIS

εμπορευματοκιβωτίων
από χαρτί και χαρτόνι
23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

μεταλλικών 23

Δημιουργική

2

βιομηχανία

ορυκτών προϊόντων
23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

Κατασκευή

μεταλλικών 23.1

3

ορυκτών προϊόντων

μη

μεταλλικών 23.1

23.13

4

ορυκτών προϊόντων

23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

μεταλλικών 23.1

προϊόντων

από

γυαλί

23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και

γυαλιού

23.19

4

ορυκτών προϊόντων

Κατασκευή

βιομηχανία

κοίλου Δημιουργική

γυαλιού

βιομηχανία

Κατασκευή

και

κατεργασία

άλλων

ειδών

γυαλιού, Δημιουργική

περιλαμβανομένου
του

Δημιουργική

γυαλιού

βιομηχανία
για

τεχνικές χρήσεις
Κατασκευή

23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

μεταλλικών 23.4

3

ορυκτών προϊόντων

μη

μεταλλικών 23.4

23.41

4

μεταλλικών 23.6

23.69

4

μεταλλικών 23.7

ορυκτών προϊόντων

και

κεραμικών βιομηχανία

άλλων

προϊόντων

από Δημιουργική

σκυρόδεμα, γύψο και βιομηχανία
τσιμέντο

23. Παραγωγή άλλων
μη

και βιομηχανία

ειδών οικιακής χρήσης Δημιουργική

Κατασκευή

ορυκτών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

πορσελάνης

διακοσμητικών ειδών

23. Παραγωγή άλλων
μη

Δημιουργική

Κατασκευή κεραμικών

ορυκτών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

προϊόντων

κεραμικής

23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

άλλων

Κοπή,
3

και

μορφοποίηση
τελική

επεξεργασία λίθων

Δημιουργική
βιομηχανία
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23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

Κοπή,

μεταλλικών 23.7

23.70

4

ορυκτών προϊόντων

μορφοποίηση

και

τελική

επεξεργασία λίθων

Προτεραιότητα
ς RIS

Δημιουργική
βιομηχανία

Κατασκευή
μεταλλικών

23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

μεταλλικών 25

2

ορυκτών προϊόντων

προϊόντων,

με Δημιουργική

εξαίρεση

τα βιομηχανία

μηχανήματα

και

τα

είδη εξοπλισμού
23. Παραγωγή άλλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μη

μεταλλικών 25.9

3

ορυκτών προϊόντων
25.

άλλων Δημιουργική

μεταλλικών προϊόντων βιομηχανία

Κατασκευή

μεταλλικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κατασκευή

προϊόντων,

με

εξαίρεση

τα

μηχανήματα

και

Κατασκευή
25.9

25.99

4

άλλων

μεταλλικών προϊόντων
π.δ.κ.α.

τα

Δημιουργική
βιομηχανία

είδη εξοπλισμού
32.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Άλλες

μεταποιητικές

32

Δημιουργική

2

βιομηχανία

δραστηριότητες
Κατασκευή
32.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Άλλες

μεταποιητικές

κοσμημάτων,
32.1

3

δραστηριότητες

Δημιουργική

πολύτιμων
αντικειμένων

και

βιομηχανία

συναφών ειδών
32.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Άλλες

μεταποιητικές

Κατασκευή
32.1

32.12

4

δραστηριότητες
32.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μεταποιητικές
δραστηριότητες

κοσμημάτων

και

συναφών ειδών
Άλλες

Κατασκευή
32.1

32.13

4

βιομηχανία

Δημιουργική

κοσμημάτων
απομίμησης

Δημιουργική

και

βιομηχανία
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Περιγραφή
Τομέας

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο
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Προτεραιότητα
ς RIS

συναφών ειδών
32.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Άλλες

μεταποιητικές

32.2

3

δραστηριότητες
32.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

μεταποιητικές

Άλλες
32.2

32.20

4

δραστηριότητες

Κατασκευή μουσικών Δημιουργική
οργάνων

βιομηχανία

Κατασκευή μουσικών Δημιουργική
οργάνων

βιομηχανία

Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ

55. Καταλύματα

55

2

55. Καταλύματα

55.1

3

55. Καταλύματα

55.1

Τουρισμός

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ

Ξενοδοχεία

και

παρόμοια καταλύματα

Τουρισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ

55.10

4

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ

Ξενοδοχεία

και

παρόμοια καταλύματα

Τουρισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ

Καταλύματα διακοπών
55. Καταλύματα

55.2

3

και άλλα καταλύματα Τουρισμός
σύντομης διαμονής

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
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ΚΑΙ

Προτεραιότητα
ς RIS

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ

Καταλύματα διακοπών
55. Καταλύματα

55.2

55.20

4

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ

και άλλα καταλύματα Τουρισμός
σύντομης διαμονής

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Χώροι κατασκήνωσης,

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

εγκαταστάσεις

ΠΑΡΟΧΗΣ

55. Καταλύματα

55.3

3

οχήματα

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

και

ΚΑΙ

οχήματα

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για

αναψυχής Τουρισμός

ρυμουλκούμενα

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Χώροι κατασκήνωσης,

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

εγκαταστάσεις

ΠΑΡΟΧΗΣ

55. Καταλύματα

55.3

55.30

4

οχήματα

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

και

ΚΑΙ

οχήματα

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για

αναψυχής Τουρισμός

ρυμουλκούμενα

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
59.

Παραγωγή

κινηματογραφικών
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ταινιών,

βίντεο

και

τηλεοπτικών

59

2

Πολιτισμός

προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις

και

μουσικές εκδόσεις
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59.

Παραγωγή

κινηματογραφικών
ταινιών,

βίντεο

Παραγωγή
59.1

και

3

κινηματογραφικών
ταινιών,

βίντεο

Πολιτισμός
και
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ς NACE
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τηλεοπτικών

τηλεοπτικών

προγραμμάτων,

προγραμμάτων

ηχογραφήσεις

Προτεραιότητα
ς RIS

και

μουσικές εκδόσεις
59.

Παραγωγή

Δραστηριότητες

κινηματογραφικών
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ταινιών,

βίντεο

παραγωγής

και

τηλεοπτικών

59.1

59.11

4

προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παραγωγή

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ταινιών,

βίντεο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ

και

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ.
ΚΑΙ

της

παραγωγής
59.1

59.12

4

προγραμμάτων,

77.

Πολιτισμός

Δραστηριότητες

κινηματογραφικών
ταινιών,

και

βίντεο

Πολιτισμός
και

τηλεοπτικών

μουσικές εκδόσεις
ΙΔ.

και

συνοδευτικές

τηλεοπτικών

ηχογραφήσεις

βίντεο

προγραμμάτων

κινηματογραφικών
Ι.

ταινιών,

τηλεοπτικών

και

μουσικές εκδόσεις
59.

κινηματογραφικών

προγραμμάτων

Δραστηριότητες

ενοικίασης

και 77

2

Τουρισμός

εκμίσθωσης

77.

Ενοικίαση

Δραστηριότητες

ενοικίασης

και 77.2

3

εκμίσθωσης

77.

και 77.2

77.21

4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ εκμίσθωσης

προσωπικής

ή

Τουρισμός

και

εκμίσθωση

ειδών

αναψυχής

και

Τουρισμός

αθλητικών ειδών

Δραστηριότητες

ενοικίασης

ειδών

Ενοικίαση

εκμίσθωσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 77.

εκμίσθωση

οικιακής χρήσης

Δραστηριότητες

ενοικίασης

και

και 77.3

Ενοικίαση
3

και

εκμίσθωση

άλλων Τουρισμός

μηχανημάτων,

ειδών
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προτεραιότητα
ς RIS

εξοπλισμού και υλικών
αγαθών

ΙΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77.

Ενοικίαση

Δραστηριότητες

ενοικίασης

και 77.3

77.34

4

εκμίσθωσης

και

εκμίσθωση
εξοπλισμού

πλωτών

μεταφορών
Ενοικίαση

77.

Τουρισμός

Δραστηριότητες

ενοικίασης

και

εκμίσθωση

και 77.3

77.35

4

εκμίσθωσης

εξοπλισμού

Τουρισμός

αεροπορικών
μεταφορών

79.

Δραστηριότητες

ταξιδιωτικών
ΙΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

πρακτορείων,
γραφείων
οργανωμένων
ταξιδιών

79

2

Τουρισμός

και

υπηρεσιών κρατήσεων
και

συναφείς

δραστηριότητες
79.

Δραστηριότητες

ταξιδιωτικών
ΙΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

πρακτορείων,

Άλλες δραστηριότητες

γραφείων
οργανωμένων
ταξιδιών

79.9

3

και

και

συναφείς

Τουρισμός

δραστηριότητες

υπηρεσιών κρατήσεων
και

υπηρεσιών κρατήσεων

συναφείς

δραστηριότητες
ΙΔ.
ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 79.

Δραστηριότητες

ταξιδιωτικών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ πρακτορείων,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ γραφείων

Άλλες δραστηριότητες
79.9

79.90

4

υπηρεσιών κρατήσεων
και

συναφείς

Τουρισμός

δραστηριότητες
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Προτεραιότητα
ς RIS

οργανωμένων
ταξιδιών

και

υπηρεσιών κρατήσεων
και

συναφείς

δραστηριότητες
ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85. Εκπαίδευση

85

2

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85. Εκπαίδευση

85.5

3

Τουρισμός
Άλλη εκπαίδευση
Αθλητική

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85. Εκπαίδευση

85.5

85.51

4

Τουρισμός
και

ψυχαγωγική

Τουρισμός

εκπαίδευση
ΙΗ.

ΤΕΧΝΕΣ, 90.

Δημιουργικές

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες,
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ.

Δημιουργικές

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες,

ΙΗ.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΧΝΕΣ,

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90.0

90.03

4

Δραστηριότητες

αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές

δραστηριότητες,

Πολιτισμός

τέχνες και διασκέδαση
Καλλιτεχνική
δημιουργία

Πολιτισμός

Δραστηριότητες

βιβλιοθηκών,

βιβλιοθηκών,
91.0

3

αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές

πολιτιστικές

πολιτιστικές

δραστηριότητες

δραστηριότητες

91.
ΙΗ.

3

τέχνες και διασκέδαση
91.

ΤΕΧΝΕΣ,

90.0

Δημιουργικές

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες,

ΙΗ.

Πολιτισμός

Δημιουργικές

τέχνες και διασκέδαση

ΤΕΧΝΕΣ, 90.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

2

τέχνες και διασκέδαση

ΤΕΧΝΕΣ, 90.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90

Πολιτισμός

Δραστηριότητες

βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,

91.0

91.02

4

Δραστηριότητες 91.0

91.03

4

μουσείων και λοιπές

Δραστηριότητες
μουσείων

Πολιτισμός

πολιτιστικές
δραστηριότητες

ΙΗ.

ΤΕΧΝΕΣ, 91.

Λειτουργία ιστορικών Πολιτισμός
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Περιγραφή
Τομέας

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ βιβλιοθηκών,

χώρων και κτιρίων και

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

αρχειοφυλακείων,

παρόμοιων

μουσείων και λοιπές

έλξης επισκεπτών

Προτεραιότητα
ς RIS

πόλων

πολιτιστικές
δραστηριότητες
91.
ΙΗ.

ΤΕΧΝΕΣ,

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Δραστηριότητες

βιβλιοθηκών,

Δραστηριότητες

αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές

91.0

91.04

4

πολιτιστικές

βοτανικών

και

ζωολογικών κήπων και

Τουρισμός

φυσικών βιοτόπων

δραστηριότητες
93.
ΙΗ.

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

και

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

διασκέδασης

93

2

93.1

3

Τουρισμός

και

ψυχαγωγίας
93.
ΙΗ.

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

και

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

διασκέδασης

και

Αθλητικές
δραστηριότητες

Τουρισμός

ψυχαγωγίας
93.
ΙΗ.

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

και

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

διασκέδασης

Εκμετάλλευση
93.1

93.11

4

και

αθλητικών

Τουρισμός

εγκαταστάσεων

ψυχαγωγίας
93.
ΙΗ.

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

και

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

διασκέδασης

93.1

93.13

4

93.1

93.19

4

και

Εγκαταστάσεις
γυμναστικής

Τουρισμός

ψυχαγωγίας
ΙΗ.

ΤΕΧΝΕΣ, 93.

Αθλητικές

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες

και

Άλλες

αθλητικές

δραστηριότητες

Τουρισμός
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2ψήφιος NACE

ς NACE
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Προτεραιότητα
ς RIS

δραστηριότητες
διασκέδασης

και

ψυχαγωγίας
93.
ΙΗ.

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

και

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

διασκέδασης

Δραστηριότητες
93.2

3

και

διασκέδασης

και Τουρισμός

ψυχαγωγίας

ψυχαγωγίας
93.
ΙΗ.

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

διασκέδασης

Δραστηριότητες

και
93.2

93.21

4

και

ΙΗ.

θεματικών

Τουρισμός

Αθλητικές

ΤΕΧΝΕΣ, δραστηριότητες

και

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ δραστηριότητες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

άλλων
πάρκων

ψυχαγωγίας
93.

πάρκων αναψυχής και

διασκέδασης

Άλλες δραστηριότητες
93.2

93.29

4

και

διασκέδασης

και Τουρισμός

ψυχαγωγίας

ψυχαγωγίας
26.

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26

2

ΤΠΕ

και

οπτικών προϊόντων
26.

Κατασκευή

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.1

3

και

και

ΤΠΕ

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

εξαρτημάτων
πλακετών

οπτικών προϊόντων
26.

ηλεκτρονικών

Κατασκευή

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.1
και

26.11

4

ηλεκτρονικών

ΤΠΕ

εξαρτημάτων

οπτικών προϊόντων
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Τομέας

Τομείς
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ς NACE
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26.

ς RIS

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Προτεραιότητα

Κατασκευή έμφορτων

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.1

26.12

4

και

ηλεκτρονικών

ΤΠΕ

πλακετών

οπτικών προϊόντων
26.

Κατασκευή

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.2

3

και

οπτικών προϊόντων

εξοπλισμού

26.

Κατασκευή

Κατασκευή

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.2

26.20

4

και

και ΤΠΕ

εξοπλισμού

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

υπολογιστών
περιφερειακού

οπτικών προϊόντων
26.

και ΤΠΕ

περιφερειακού

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

υπολογιστών

Κατασκευή

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.3

3

και

εξοπλισμού

ΤΠΕ

επικοινωνίας

οπτικών προϊόντων
26.

Κατασκευή

ηλεκτρονικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κατασκευή

υπολογιστών,
ηλεκτρονικών

26.3

26.30

4

και

εξοπλισμού

ΤΠΕ

επικοινωνίας

οπτικών προϊόντων
27.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κατασκευή

ηλεκτρολογικού

27

2

ΤΠΕ

εξοπλισμού
27.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού

Κατασκευή

Κατασκευή
27.3

3

καλωδιώσεων
εξαρτημάτων

και

ΤΠΕ

καλωδίωσης
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Περιγραφή
Τομέας

2ψήφιος NACE

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας
ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

27.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κατασκευή

ηλεκτρολογικού

27.3

27.31

4

εξοπλισμού
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 58.

Εκδοτικές

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δραστηριότητες
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 58.

Εκδοτικές

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δραστηριότητες
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 58.

Εκδοτικές

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δραστηριότητες
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 58.

Εκδοτικές

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δραστηριότητες
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

58

2

58.2

3

Κατασκευή καλωδίων
οπτικών ινών

Προτεραιότητα
ς RIS

ΤΠΕ

ΤΠΕ

Έκδοση λογισμικού

ΤΠΕ

Έκδοση παιχνιδιών για
58.2

58.21

4

ηλεκτρονικούς

ΤΠΕ

υπολογιστές
58.2

58.29

61

4

Έκδοση

άλλου

λογισμικού

2

ΤΠΕ

ΤΠΕ
Ενσύρματες

61. Τηλεπικοινωνίες

61.1

3

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
Ενσύρματες
61. Τηλεπικοινωνίες

61.1

61.10

4

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
Ασύρματες
61. Τηλεπικοινωνίες

61.2

3

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
Ασύρματες
61. Τηλεπικοινωνίες

61.2

61.20

4

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
Δορυφορικές
61. Τηλεπικοινωνίες

61.3

3

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
Δορυφορικές
61. Τηλεπικοινωνίες

61.3

61.30

4

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
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Περιγραφή
Τομέας

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο
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Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.9

3

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΠΕ

Άλλες
61. Τηλεπικοινωνίες

61.9

61.90

4

τηλεπικοινωνιακές

ΤΠΕ

δραστηριότητες
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

προγραμματισμού

προγραμματισμού

ηλεκτρονικών

ηλεκτρονικών

υπολογιστών, παροχής 62
συμβουλών

2

και

υπολογιστών, παροχής ΤΠΕ
συμβουλών

και

συναφείς

συναφείς

δραστηριότητες

δραστηριότητες

62.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

προγραμματισμού

προγραμματισμού

ηλεκτρονικών

ηλεκτρονικών

υπολογιστών, παροχής 62.0
συμβουλών

3

και

υπολογιστών, παροχής ΤΠΕ
συμβουλών

και

συναφείς

συναφείς

δραστηριότητες

δραστηριότητες

Δραστηριότητες

προγραμματισμού
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες

62.

Ι.

ς RIS

Άλλες

62.

Ι.

Προτεραιότητα

Δραστηριότητες

ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής 62.0
συμβουλών

62.01

4

και

προγραμματισμού

ΤΠΕ

ηλεκτρονικών
συστημάτων

συναφείς
δραστηριότητες
62.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

προγραμματισμού
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ηλεκτρονικών

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ υπολογιστών, παροχής
συμβουλών
συναφείς

και

62.0

62.02

4

παροχής

συμβουλών

σχετικά

με

τους ΤΠΕ

ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
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Τομέας
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3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας
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ς NACE
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Προτεραιότητα
ς RIS

δραστηριότητες
62.

Δραστηριότητες

προγραμματισμού
Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ηλεκτρονικών

Υπηρεσίες διαχείρισης

υπολογιστών, παροχής 62.0
συμβουλών

62.03

4

και

ηλεκτρονικών

ΤΠΕ

συστημάτων

συναφείς
δραστηριότητες
62.

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δραστηριότητες

Άλλες δραστηριότητες

προγραμματισμού

της τεχνολογίας της

ηλεκτρονικών

πληροφορίας

υπολογιστών, παροχής 62.0
συμβουλών

62.09

4

και

δραστηριότητες

ΤΠΕ

υπηρεσιών

συναφείς

ηλεκτρονικών

δραστηριότητες

υπολογιστών

63.

και

Δραστηριότητες

υπηρεσιών

63

2

ΤΠΕ

πληροφορίας
Επεξεργασία

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63.

δεδομένων,

Δραστηριότητες

υπηρεσιών

63.1

3

πληροφορίας

καταχώρηση

και

συναφείς

ΤΠΕ

δραστηριότητες∙
δικτυακές πύλες
Επεξεργασία

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63.

Δραστηριότητες

υπηρεσιών

δεδομένων,
63.1

63.11

4

πληροφορίας

καταχώρηση

και ΤΠΕ

συναφείς
δραστηριότητες

Ι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63.

Δραστηριότητες

υπηρεσιών
πληροφορίας

63.1

63.12

4

Δικτυακές πύλες (web
portals)

ΤΠΕ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
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Περιγραφή
Τομέας

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

Προτεραιότητα
ς RIS

ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

72.

Επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη

72

2

ΤΠΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.

Έρευνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

72.

Επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη

πειραματική ανάπτυξη
72.1

3

στις

φυσικές ΤΠΕ

επιστήμες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

μηχανική

ΙΓ.

Έρευνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

72.

Επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη

72.1

72.19

4

σε

άλλες

επιστήμες

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

20

και

φυσικές ΤΠΕ
και

τη

2

και απορρυπαντικών,
προϊόντων

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

20.4

3

καθαρισμού

και Υγεία ‐ Ευεξία

στίλβωσης, αρωμάτων

φαρμακευτικών

και παρασκευασμάτων

σκευασμάτων

καλλωπισμού

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
21.

Υγεία ‐ Ευεξία
Παραγωγή σαπουνιών

Παραγωγή

βασικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

τη

μηχανική

21.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και

πειραματική ανάπτυξη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

και

Παραγωγή αρωμάτων
20.4

20.42

4

και παρασκευασμάτων Υγεία ‐ Ευεξία
καλλωπισμού

Παραγωγή

βασικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

20.5

3

Παραγωγή

άλλων

χημικών προϊόντων

Υγεία ‐ Ευεξία

φαρμακευτικών
σκευασμάτων
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Περιγραφή
Τομέας

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
21.

20.5

20.53

4

Παραγωγή

αιθέριων

ελαίων

Τομείς
Προτεραιότητα
ς RIS

Υγεία ‐ Ευεξία

Παραγωγή

βασικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

21

2

Υγεία ‐ Ευεξία

φαρμακευτικών
σκευασμάτων
21.

Παραγωγή

βασικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

21.1

3

βασικών

φαρμακευτικών

Υγεία ‐ Ευεξία

προϊόντων

φαρμακευτικών
σκευασμάτων
21.

Παραγωγή

βασικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

21.1

21.10

4

βασικών

φαρμακευτικών

Υγεία ‐ Ευεξία

προϊόντων

φαρμακευτικών
σκευασμάτων
21.

Παραγωγή

βασικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

21.2

3

φαρμακευτικών

Υγεία ‐ Ευεξία

σκευασμάτων

φαρμακευτικών
σκευασμάτων
21.

Παραγωγή

βασικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή

φαρμακευτικών
προϊόντων

και

21.2

21.20

4

φαρμακευτικών

Υγεία ‐ Ευεξία

σκευασμάτων

φαρμακευτικών
σκευασμάτων
ΙΓ.

72.

Επιστημονική 72

2

Υγεία ‐ Ευεξία

103

ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και
προσανατολισμό στην εξωστρέφεια»
Περιγραφή
Τομέας

2ψήφιος NACE

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας
ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

Προτεραιότητα
ς RIS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ έρευνα και ανάπτυξη
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.

Έρευνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

72.

Επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη

και

πειραματική ανάπτυξη
72.1

3

στις

φυσικές Υγεία ‐ Ευεξία

επιστήμες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

και

τη

μηχανική

ΙΓ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

72.

Επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη

Έρευνα
72.1

72.11

4

και

πειραματική ανάπτυξη Υγεία ‐ Ευεξία
στη βιοτεχνολογία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΓ.

Έρευνα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

72.

Επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη

και

πειραματική ανάπτυξη
72.1

72.19

4

σε

άλλες

επιστήμες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

φυσικές Υγεία ‐ Ευεξία
και

τη

μηχανική

ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

86.

Δραστηριότητες

ανθρώπινης υγείας

86

2

86.9

3

Υγεία ‐ Ευεξία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

86.

Δραστηριότητες

ανθρώπινης υγείας

Άλλες δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

Υγεία ‐ Ευεξία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
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Περιγραφή
Τομέας

2ψήφιος NACE

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας
ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

Προτεραιότητα
ς RIS

ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

86.

Δραστηριότητες

ανθρώπινης υγείας

86.9

86.90

4

Άλλες δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

Υγεία ‐ Ευεξία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

βοήθειας με παροχή 87

2

Υγεία ‐ Ευεξία

ΤΗΝ καταλύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

βοήθειας με παροχή 87.1

3

ΤΗΝ καταλύματος

νοσοκομειακής
φροντίδας με παροχή

Υγεία ‐ Ευεξία

καταλύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

βοήθειας με παροχή 87.1

87.10

4

ΤΗΝ καταλύματος

νοσοκομειακής
φροντίδας με παροχή

Υγεία ‐ Ευεξία

καταλύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 87.

Δραστηριότητες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ βοήθειας με παροχή 87.2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

καταλύματος
ΤΗΝ

φροντίδας με παροχή
3

καταλύματος
άτομα

με

υστέρηση,

για Υγεία ‐ Ευεξία
νοητική
ψυχικές
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Περιγραφή
Τομέας

2ψήφιος NACE

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας
ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

διαταραχές και χρήση

ΜΕΡΙΜΝΑ

ουσιών

ΙΖ.

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

φροντίδας με παροχή

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

βοήθειας με παροχή 87.2

καταλύματος
87.20

4

ΤΗΝ καταλύματος

άτομα

με

υστέρηση,

Προτεραιότητα
ς RIS

για
νοητική Υγεία ‐ Ευεξία
ψυχικές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

διαταραχές και χρήση

ΜΕΡΙΜΝΑ

ουσιών

ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

φροντίδας με παροχή

βοήθειας με παροχή 87.3

3

ΤΗΝ καταλύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

καταλύματος

για Υγεία ‐ Ευεξία

ηλικιωμένους

και

άτομα με αναπηρία

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

βοήθειας με παροχή 87.3

φροντίδας με παροχή
87.30

4

ΤΗΝ καταλύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

καταλύματος

για Υγεία ‐ Ευεξία

ηλικιωμένους

και

άτομα με αναπηρία

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 87.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

Δραστηριότητες

Άλλες δραστηριότητες

βοήθειας με παροχή 87.9

3

ΤΗΝ καταλύματος

φροντίδας με παροχή Υγεία ‐ Ευεξία
καταλύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.

87.

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ βοήθειας με παροχή 87.9
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ καταλύματος

Άλλες δραστηριότητες
87.90

4

φροντίδας με παροχή Υγεία ‐ Ευεξία
καταλύματος
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Περιγραφή
Τομέας

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

Προτεραιότητα
ς RIS

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

88.

Δραστηριότητες

κοινωνικής
χωρίς

μέριμνας
παροχή

88

2

Υγεία ‐ Ευεξία

καταλύματος

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Δραστηριότητες
88.

Δραστηριότητες

κοινωνικής
χωρίς

μέριμνας
παροχή

κοινωνικής
88.1

3

καταλύματος

ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΙ

παροχή

καταλύματος

για

ηλικιωμένους

και

Υγεία ‐ Ευεξία

άτομα με αναπηρία

ΜΕΡΙΜΝΑ

ΥΓΕΙΑ

χωρίς

μέριμνας

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Δραστηριότητες
88.

Δραστηριότητες

κοινωνικής
χωρίς

μέριμνας
παροχή

κοινωνικής
88.1

88.10

4

καταλύματος

χωρίς

μέριμνας
παροχή

καταλύματος

για

ηλικιωμένους

και

Υγεία ‐ Ευεξία

άτομα με αναπηρία

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΤΗΝ

88.

Δραστηριότητες

κοινωνικής
χωρίς

μέριμνας
παροχή

Άλλες δραστηριότητες
88.9

3

καταλύματος

κοινωνικής
χωρίς

μέριμνας
παροχή

Υγεία ‐ Ευεξία

καταλύματος π.δ.κ.α.

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.

88.

Δραστηριότητες 88.9

88.91

4

Δραστηριότητες

Υγεία ‐ Ευεξία
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Περιγραφή
Τομέας

Τομείς

3ψήφιο 4ψήφιο Επίπεδ Δραστηριότητας

2ψήφιος NACE

ς NACE

ς NACE ο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ κοινωνικής
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ χωρίς
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

μέριμνας
παροχή

βρεφονηπιακών

Προτεραιότητα
ς RIS

και

παιδικών σταθμών

καταλύματος
ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
« Εκπόνηση κα
αι εφαρμογή επιχειρησιακκών σχεδίων ΜΜΕ
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ VΙII : ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ
Α
Α/Α

ΑΠΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1.

ΈΈντυπο υποβο
ολής (Ι1 και Ι22) με υπογραφ
φή και σφραγγίδα από το νόόμιμο εκπρόσ
σωπο του
Δ
Δικαιούχου
. Το έντυπο υ
υποβολής Ι1 θα
θ πρέπει να οριστικοποιηηθεί στην ηλεεκτρονική
υ
υποβολή
του ΠΣΚΕ. (ΥΠΟΒΑ
ΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
Φ
ΜΟΡΦ
ΦΗ)

22.

Φωτοαντίγραφ
Φ
φο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτόττητας για τονν νόμιμο
ε
εκπρόσωπο
το
ου Δικαιούχουυ. (ΥΠΟΒΑΛΛΕΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣTO ΠΣΣΚΕ )



33.

Πρόσ
σφατη εκτύπ
πωση των Στοιχείων Μη
ητρώου (ενεεργοί ΚΑΔ) (Ιστορικό
μεταβ
βολών του Μητρώου) του Δικα
αιούχου (στηην έδρα και
κ
στα
υποκαταστήματα) από το taxisn
net (εκτύπωση
η μεταγενέστεερη της 1/2/2
2019).
αίωση έναρξη ς, καθώς καιι όλες τις τυχόν μεταβολέές εργασιών από την
Βεβα
αρμό
όδια Δ.Ο.Υ., από τις οπο
οίες προκύπτει ότι η εππιχείρηση λεειτουργεί
Υποκατάστημα στηην Περιφέρειια για την οποία υποβάλλλει, σε περίπττωση που
ησης αλλά στοο υποκατάστη
ημά της.
το έργο εκτελείταιι όχι στην έδρα της επιχείρη
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠ
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ
Σ ΠΣΚΕ)

Δ
Δικαιολογητικ
κά νόμιμης υπ
πόστασης:


Για Α.Ε.
Α
: Κωδικοοποιημένο κα
αταστατικό εφόσον
ε
είναιι διαθέσιμο ή Πράξη
σύστα
ασης και τυυχόν τροποπο
οιήσεις αυτής, συγκρότησση Δ.Σ. και ορισμός
νομίμ
μου εκπροσώ
ώπου σε ισχχύ, νομίμως δημοσιευμέννα. Απόφαση
η Γενικής
Συνέλλευσης από τηην οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχικκή σύνθεση.



Για Ε.Π.Ε.
Ε
:Κωδικκοποιημένο καταστατικό
κ
εφόσον
ε
είναιι διαθέσιμο ή Πράξη
σύστα
ασης και τυχχόν τροποποιήσεις αυτής, πρακτικό εκππροσώπησης σε ισχύ,
νομίμ
μως δημοσιευυμένα.

44.



Για Ο.Ε.,
Ο
Ε.Ε.. Ι.Κ
Κ.Ε. :Κατασταττικό σύσταση
ης σε ισχύ, εεπικυρωμένο από την
αρμό
όδια υπηρεσίία (Πρωτοδικκείο ή ΓΕΜΗ)), στο οποίο θα αποτυπώ
ώνεται η
διαχεείριση – εκπροοσώπηση.



Για Ατομικές:
Α
Βεβα
αίωση Έναρξη
ης Εργασιών καθώς
κ
και όλεες τις τυχόν μεταβολές
εργασ
σιών της Αττομικής Επιχχείρησης από
ό τη Δ.Ο.Υ. (εκτύπωση από το
www
w.gsis.gr εκτύπ
πωση μεταγεννέστερη της 31
1/10/2018).



Για Συνεταιριστικέ
Σ
ές επιχειρήσεεις : τα απαιιτούμενα νομμιμοποιητικά έγγραφα
σύστα
ασης που προοβλέπονται μεε βάση το εκά
άστοτε ισχύονν νομοθετικό πλαίσιο.
π

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑ
ΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
Η ΜΟΡΦΗ)

55.

Άδεια λειτουργίας σε ισχχύ ή αίτηση για έκδοση//ανανέωση άάδειας λειτου
Ά
υργίας ή
β
βεβαίωση
τη
ης αρμόδιαςς υπηρεσίαςς περί συνδ
δρομής νόμιιμων προϋπ
ποθέσεων
λ
λειτουργίας
ή γνωστοποίίηση έναρξηςς λειτουργίας ή έγγραφοο απαλλαγήςς άδειας
λ
λειτουργίας.
ΣΣε περίπτωση που, σύμφ
φωνα με τηνν ισχύουσα νομοθεσία, δδεν απαιτείται άδεια
λ
λειτουργίας,
Υπεύθυνη
Υ
Δήήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείτται άδεια
λ
λειτουργίας
με αναφορά σττις σχετικές διατάξεις.
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)
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.

6.

•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.

8.

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
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ).

ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ Ή ΣΕ

 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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(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.

17.

Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ )
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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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΙX: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Υ
Α ΥΠΕΥΘΥΝ
ΝΗΣ ΔΗΛΩΣΣΗΣ

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

ΔΙΕΥΘΥΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ
ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕ
ΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΥ

Ο – Η Όνο
ομα:

Επ
πώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ::

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκ
κτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεο
ομοιοτύπου
(Fax):

(Εmail):
Με ατομιική μου ευθύννη και γνωρίζζοντας τις κυρ ώσεις , που προβλέποντα
αι από τις διαττάξεις της παρ
ρ. 6 του
άρθρου 222 του Ν. 1599
9/1986, δηλώ
ώνω ότι:
Όλα τα α
αναγραφόμεννα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική
φ
μορφή
ή του εντύπουυ υποβολής πρότασης
π
καθώς κκαι όλα τα υπ
ποβαλλόμενα δικαιολογητιικά που περιλλαμβάνονται στο φυσικό φ
φάκελο της πρότασης
π
είναι ακρριβή και αληθ
θή.
Ο Δικαιο
ούχος έχει λάβ
βει σαφή γνώση του περιεχχομένου της Πρόσκλησης.
Π
Το συγκεεκριμένο επιχχειρηματικό σχέδιο
σ
ή μέροος αυτού καθώς και οι δαπ
πάνες που πεεριλαμβάνει δεν
δ έχουν
χρηματο
οδοτηθεί, εντα
αχθεί και δενν θα υποβληθθούν προς έγκκριση χρηματο
οδότησης σε άλλο πρόγρα
αμμα που
χρηματο
οδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόόρους.
Δεν πρα
αγματοποιήθη
ηκαν δαπάνεςς που αφορούύν στο έργο πριν
π
από το χρόνο
χ
έναρξηης επιλεξιμότητας των
δαπανώνν, όπως ορίζεεται στην Πρόσ
σκληση.
Η επιχείρρηση με ΑΦΜ
Μ …………… έχεει υποβάλλει μ
μόνο μία πρόταση στην πα
αρούσα Δράσηη.
Η νομική
ή οντότητα δεν βρίσκεται υπό πτώχευσση, εκκαθάρισ
ση ή αναγκασ
στική διαχείρριση, ούτε εκκκρεμεί σε
βάρος τη
ης ανάκτηση καταβληθείσα
κ
ας δημόσιας εεπιχορήγησηςς.
Η επιχείρηση δεν είνα
αι προβληματτική σύμφωνα
α με τα οριζόμ
μενα στο άρθ
θρο 2 σημείο 18 του Κανοννισμού ΕΕ
651/20114.
ωμένο ομοιόμ
μορφο δίκτυο
ο διανομής ππροϊόντων ή παροχής
Η επιχείίρηση δεν ενντάσσεται σε ήδη οργανω
υπηρεσιιών η οποία εκμεταλλεύεεται κατόπιν σχετικών συ
υμβάσεων άδ
δειες εκμετάλλλευσης δικα
αιωμάτων
διανοητιικής ιδιοκτησ
σίας, που αφο
ορούν συνήθω
ως εμπορικά σήματα ή δια
ακριτικούς τίττλους και τεχννογνωσία
για την χχρήση και τη διανομή αγα
αθών ή υπηρεεσιών (π.χ. frranchising, shop in shop, δδίκτυο πρακτό
όρευσης),
και λειτο
ουργεί με μία από τις επιλέέξιμες από το πρόγραμμα νομικές
ν
μορφές.
Η νομική
ή οντότητα δεεν έχει λάβει ενίσχυση διά σωσης ή αναδ
διάρθωσης , ή η επιχείρησση έχει λάβει ενίσχυση
διάσωση
ης αλλά έχει αποπληρώσει
α
ι το δάνειο κα
αι έχει λύσει τη
τ σύμβαση εγγύησης
ε
ή η επιχείρηση έχει
έ λάβει
(3)
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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……
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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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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Χ: ΑΠ
ΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
Γ ΤΗΝ ΚΑ
ΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗ
ΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗ
ΗΓΗΣΗΣ
Για την κκαταβολή της επιχορήγησης απαιτού
ύνται:
1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτω
ων (ΚΑΔ) της επιχείρηση
ης μέσω τηςς ιστοσελίδα
ας gsis.gr
(πρόσφατη εκτύπωση)
ε
σεις του κατα
αστατικού σύ
ύστασης της εταιρίας, εφ
φόσον έχουνν υπάρξει
2. ΤΤροποποιήσ
3. Βεβαίωση ΓΕΕΜΗ περί μη
η περαιτέρω τροποποίησ
σης του κατα
αστατικού
Αποδεικτικό
ό φορολογικκής ενημερόότητας και Αποδεικτικό
Α
ότητας ή
4. Α
ασφαλιστικκής ενημερό
Βεβαίωση παρακράτηση
ης (απόδοσηης) φόρων κα
αι ασφαλιστιικών εισφορώ
ών
5. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης και μ
μη αίτησης για
γ πτώχευσ
ση, μη θέσηςς σε εκκαθά
άριση, μη
θ
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
6. ΣΣύμβαση εκκχώρησης επιχορήγηση ς έναντι δα
ανείου και βεβαίωση εκταμίευσηςς αυτού,
εεφόσον έχειι γίνει εκχώρηση
7. ΥΥπεύθυνη Δήλωση νομίμ
μου εκπροσώ
ώπου με γνή
ήσιο υπογραφής όπου δηηλώνεται ότι δεν έχει
εεκχωρηθεί η επιχορήγησ
ση, εφόσον δδεν έχει γίνει εκχώρηση.
8. Α
Απόδειξη είσ
σπραξης επιχχορήγησης ή έγγραφο ισ
σοδύναμης αποδεικτικής
α
ς αξίας
9. Ά
Άδεια λειτο
ουργίας. Σεε περίπτωσ η που δενν απαιτείτα
αι έκδοση άδειας λειιτουργίας
π
προσκομίζετται βεβαίωση μη αναγκα
αιότητας ή υπεύθυνη
υ
δή
ήλωση του νόόμιμου εκπρ
ροσώπου
ό
ότι η επιχείρ
ρηση απαλλά
άσσεται απόό την υποχρέωση έκδοση
ης άδειας λειιτουργίας

Στην περρίπτωση κατταβολής προ
οκαταβολήςς, πέραν τωνν ανωτέρω απαιτείται
α
η υποβολή ισόποσης
Εγγυητικκής Επιστολής σύμφωνα
α με το σημείίο 11.3.1. τη
ης Πρόσκλησης.
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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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Στην περρίπτωση που
υ ο Δικαιούχχος, αποφασσίσει να λάβ
βουν μέτρα πληροφόρησ
π
σης και επικκοινωνίας
για την πράξη πέρα
α των προανναφερόμενω
ων, τα μέτρα
α αυτά θα πρέπει να τη ρούν τον Κα
ανονισμό
Ε
Κανονισμό
Κ
8821/2014 (Πα
αρ. 3 Επικοιννωνιακού Οδδηγού).
1303/20013 και τον Εκτελεστικό
Σε περίπ
πτωση που οποιοσδήποτ
ο
τε εμπλεκόμ
μενος φορέα
ας αποφασίσ
σει να υλοποοιήσει διαφη
ημιστικές
ή ενημερωτικές δρά
άσεις σχετικέές με συγχρηηματοδοτού
ύμενα έργα ή προγράμμματα, ακόμα κι αν τις
ου χρηματοδ
δότηση, οφεείλει να τηρή
ήσει τις ίδιες υποχρεώσσεις σε ότι αφορά
α
τη
καλύπτεει με δική το
σηματοδ
δότηση και τις
τ εκφωνήσεεις των μηνυ
υμάτων (Παρ
ρ. 3 Επικοινω
ωνιακού Οδηηγού).
Σε όλα ττα μέτρα πληροφόρησηςς και επικοιννωνίας θα πρέπει
π
να τηρείται η υποοχρέωση για
α παροχή
προσβάσ
σιμης πληρο
οφόρησης σττα άτομα με αναπηρία (Π
Παρ. 5 Επικοινωνιακού Ο
Οδηγού).
Υποδείγγματα
Αφίσα

Ιστο
οσελίδα (περριγραφής πρ
ράξης)

Εκπόνηση και εφ
φαρμογή επιχειρησιακών σσχεδίων
ΜΜΕ

για

οργγανωτική

αναδιάρθρωσ
α
η

και

ανατολισμό στην
σ
εξωστρέφ
φεια
προσα

Τίτλος:

Εταιρεία:

Προϋπολογισμός:

πα
Γραφισττικά Πρότυπ
Το έμβλη
ημα της Ευρωπ
παϊκής Ένωση
ης

Το έμβλλημα έχει τη μορφή μπλλε ορθογώνια
ας σημαίας με βάση μιά
άμιση φορά
ά μεγαλύτερη από το
ύψος τη
ης. Δώδεκα χρυσά ασττέρια, που εείναι διατετταγμένα σε ίσες αποσττάσεις μετα
αξύ τους,
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κ
προσανατολλισμό στην εξξωστρέφεια»

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

PANT
TONE

Process

Yellow

C 0 M 0 Y 100 K 0

Για τοο Internet και τα
α ηλεκτρονικά μέσα:

R 0 G 51 B 153

R

G

255

#003399

204
2

B

0

#FFCC00

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

Ευρω
ωπαϊκή Ένωσηη
Ευρω
ωπαϊκό Ταμείοο
Περιιφερειακής Ανάάπτυξης

Ευρωπα
αϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
ακής Ανάπτυξης
Περιφερεια
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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

Garamond

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

1234567890

1234567890

Tahoma

Trebouchet

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

1234567890

1234567890

Calibri

Ubuntu

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

1234567890

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
C 100 M 80 Y 0 K 0

PANTONE Bright Red
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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ΑΔΑ: 6ΥΥΗ465ΧΙ8-5Χ1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
« Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και
προσανατολισμό στην εξωστρέφεια»

∆.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
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

Περιεχομένου

Ιστού

ΑΤAG

2.0

(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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……………
……………………
…..
1. ΤΟΠΟ
ΟΣ, ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗ
ΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΗΣ, ΦΟΡΕΑΣΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣ
ΣΗΣ
2. ΠΡΟΙΟ
ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ
Ε
3. ΑΡΙΘΜ
ΜΟΣ ΕΜΠΟΡ
ΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦ
ΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΡΑΓΜΑΤΟΠΟ
ΟΙΗΘΗΚΑΝ
4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΓΡΑΦΗ & ΑΠ
ΠΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΜΑΤΩΝ.
5. ΠΡΟΒ
ΒΛΗΜΑΤΑ/Δ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕ
ΕΣ/ΠΡΟΟΠΤΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΟΝΤ
Δ
ΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Π
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡ
ΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΑΓΟΡΕΣΣ
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