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1. Σκοπός του προγράμματος 

 

Η δράση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην 

παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε τομείς της Περιφερειακής στρατηγικής για 

την έξυπνη εξειδίκευση : μεταποίηση του πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, 

πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας-ευεξίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ. 

 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Φορέας Προκήρυξης της παρούσας Δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου) με τον παρακάτω συνολικό προϋπολογισμό: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε 

€) 

Περιφέρεια Ηπείρου 5.000.000 

 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.  

 

3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της 

εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία – ευεξία, οι οποίες : 

 Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο 

Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες 

δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι 

NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 

10.11.20.01). 

 Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016. 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες και πρέπει να 

πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί 

συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης. Ειδικότερα πρέπει: 
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1. το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ που αναφέρονται στο  

Παράρτημα VIII της πρόσκλησης της δράσης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις 

αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.  

2. να έχουν την ιδιότητα της μικρής ,πολύ μικρής ή μεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με τη 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VI «Ορισμός ΜΜΕ»). 

3. να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί 

ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης 

αυτής. 

4. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί] ή Ατομική Επιχείρηση, 

5. να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

6. να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ 

τουΚανονισμού 1301/2013(Παράρτημα VII«Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της 

παρούσας Πρόσκλησης). 

7. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

8. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη 

με την εσωτερική αγορά. 

9. να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση 

χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 

έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. 

10. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 

δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή 

τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (τρέχον οικονομικό έτος και τα 

δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση 

ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

11. να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017). 

12. να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα 

δράση. 

13. Δεν έχουν επιβληθεί στ ν επιχείρηση πρόστιμα για τους λό ους του αρ. 39 παρ. 1 Ν. 

4488/2017 τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις 

ειδικότερα για: εργατικής νομοθεσίας και 

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

 Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 

14.  Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα αίτησης ενίσχυσης, 

πριν την υποβολή γραπτής 

15.  Να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016,2017) κατά την 

ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2016 

16.  Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, 

δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση, 
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17. Να πληρούνται ως αναφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 

και ειδικότερα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ. Επισημαίνεται ότι, όπου απαιτείται 

σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης   κτιρίων θα πρέπει   

υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 

μεγαλύτερης ή ίσης της Β σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ΚΕΝΑΚ. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του ανωτέρω στόχου, για κτίρια ειδικών 

κατηγοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ΚΕΝΑΚ, υποβάλλεται  στην 

αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η  απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και η Αιτιολογική 

και Τεχνική Έκθεση της παραγράφου  11 του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 , οι οποίες 

συνοδεύουν την ΜΕΑ και παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση για τυχόν αλλοίωση ,κατά τρόπον 

μη αποδεκτό, του χαρακτήρα ή της εμφάνισής του ή τυχόν παραβίαση των ειδικών όρων 

και μορφολογικών περιορισμών που επιβάλλον οι διοικητικές πράξεις προστασίας που 

διέπουν  το  προστατευόμενο  κτίριο  ή  περιοχή.  Η  κάλυψη  του  ανωτέρω  ενεργειακού  

στόχου θα πιστοποιείται από Ενεργειακό Επιθεωρητή , εγγεγραμμένο στο Μητρώο  

Ενεργειακών  Επιθεωρητών, τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και 

σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι:  

 

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. 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). 

 

 

4. Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 

υφιστάμενων ΜΜΕ και ενίσχυση του κόστους που σχετίζεται με την προστασία περιβάλλοντος και 

του κόστους των πρόσθετων επενδυτικών δαπανών ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο 

ενεργειακής απόδοσης. 

  

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δύναται να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς 

ενώ προτεραιότητα  θα  δοθεί  σε  επενδυτικά  σχέδια  στους   τομείς  της  Περιφερειακής  

στρατηγικής  για την έξυπνη  εξειδίκευση:  μεταποίηση  πρωτογενή  τομέα,  βιομηχανία   ης  

εμπειρίας  (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, 

παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν: 

 Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την 

παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
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 Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, 

προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών. 

 Επενδύσεις σε συστήματα ξοικονόμησης ενέργειας. 

 Ενσωμάτωση επιχείρησης πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος της επιχείρησης. 

 

10. Βιομηχανία Τροφίμων 

11. Ποτοποιία 

13. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

15. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα-κατασκευή 

ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

25.Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

32.άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

55.Καταλύματα 

59.Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις 

και μουσικές εκδόσεις. 

77.Δραστηριότηες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

79.Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

85.Εκπαίδευση 

90.Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

91.Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

93.Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

26.Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27.Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

58. Εκδοτικές δραστηριότητες 

61.Τηλεπικοινωνίες 

62.Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και 

συναφείς δραστηριότητες 

63.Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

72.Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

20.Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21.Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

72.Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

86.Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 

88.Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
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5. Ένταση Ενίσχυσης – Ιδία Συμμετοχή 

 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 60% των επιλέξιμών δαπανών. 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ίδιους πόρους ή και δάνειο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη 

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

δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. 

 Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται 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 δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του 

ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις: 

 

 Οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες 

τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις. 

 Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και 

συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

 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. 

 αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και 

χορηγείται με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 εμπεριέχει ενίσχυση και το Ακαθάριστο 

Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτού σωρεύεται με την επιχορήγηση του επενδυτικού 

σχεδίου κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 και δεν 

δύναται να ξεπεραστεί. Η σώρευση θα πρέπει να ελέγχεται κατά την ένταξη στη δράση, 

εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση του δανείου ή κατά τη χορήγηση του δανείου εφόσον 

έχει προηγηθεί η ένταξη της πράξης. 
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6. Ύψος Επένδυσης.  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 

330.000€. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό 

μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, δηλαδή των 330.000,00€. 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 αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.  

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής μεγαλύτερος του ως 

άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου. 

7. Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης, ήτοι 19-12-2018.  

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, 

απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Max επιλέξιμο ποσοστό ποσό στο 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 

1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 

 

1.1 Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων 
1.2 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση , αναβάθμιση και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
1.3 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις 

για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ 

1.4 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 
1.5 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλ 

ντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ύδατος και 

επεξεργασίας αποβλήτων 
1.6 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της 

επένδυσης 
1.7 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων 

έως 100% 

2 Μηχανήματα και λοιπός Εξοπλισμός  

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού 

2.2 Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων 

σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 
2.3 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 
2.4 Συστήματα αυτοματισμού, ειδικά συστήματα 

πληροφορικής και δικτυώσεων 

έως 100% 

2.5 Μεταφορικά Μέσα                                                                                έως 25.000€ 

2.6 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα 

πυρόσβεσης 

2.7 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης  
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3 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  

3.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) 
προγραμμάτων λογισμικού 

3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λο 
ισμικού 

3.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης 
Λογισμικού/Εφαρμογών 

3.4 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό 
καθεστώς «Software as a Service», «cloud 
computing» ή άλλο ππαρεμφερές αυτού 

3.5 Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού 

3.6 Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για 
την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία 

έως 10%  

4 Δαπάνες προς τρίτους /τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων 

4.1 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

4.2 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
4.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης 
και διαχείρισης επενδύσεων 

έως3.500 €  

 

 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης, αφορούν : 

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,  

β) Επενδυτική δαπάνη που σχετίζεται με την προστασία περιβάλλοντος, 

γ) Επενδυτικές δαπάνες ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

 

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

1020/20.10.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Του 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, 

μετά την  ολοκλήρωση  της  επένδυσης.  Αυτό  δεν  εμποδίζει  την  αντικατάσταση  μονάδας  ή  

εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, με άλλο 

τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος εξοπλισμό, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα 

διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και 

κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης. 

 

Επιπλέον τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια. Δεν επιτρέπεται η 

απόκτησης στοιχείων ενεργητικού άλλης επιχειρηματικής εγκατάστασης. 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, 

εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την 

ενίσχυση· 

β) πρέπει να είναι αποσβεστέα· 
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γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση 

με τον αγοραστή και  

  

δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η 

 ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί 

τουλάχιστον τρία έτη. 

 

 

8. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων/ Διάρκεια Υλοποίησης 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 21/11/2018 

με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019. 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  

Επισημαίνεται ότι, ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου εντός δέκα 

(10) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, διαφορετικά το έργο 

απεντάσσεται. Σε περίπτωση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου το διάστημα αυτό τροποποιείται 

αναλογικά. 

 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

 

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

αξιολόγησής 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. 

  

Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Η αξιολόγηση του 

σταδίου Γ γίνεται ανά κριτήριο Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από 

http://www.plano2.gr/


Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

και εξοικονόμησης ενέργειας  

60% Επιδότηση για έργα από 80.000 έως 330.000€ 

 

 

planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

PHILIPPOS Business Center - Κτίριο A 

10χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών   

Πυλαία- 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ:  (+30)2311 821025  

φαξ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον συντελεστή στάθμισής του και πρέπει να 

τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. 

 

9.1 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 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», Β «έλεγχος επιλεξιμότητας 

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

τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης  το  οποίο  παρέχει  η  ΕΥΔ  Περιφέρειας  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 π 

ραδεκτή. Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των αξιολογήσεων η αξιολόγηση προχωρά στο 

επόμενο στάδιο αξιολόγησης την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

9.2 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 στην ΔΙΑΠ, ώστε να εκδοθεί απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τον κατάλογο δυνητικών 

δικαιούχων και ο Πίνακας Κατάταξης οριστικοποιείται. Η απόφαση του Περιφερειάρχη 

http://www.plano2.gr/


Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

και εξοικονόμησης ενέργειας  

60% Επιδότηση για έργα από 80.000 έως 330.000€ 

 

 

planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

PHILIPPOS Business Center - Κτίριο A 

10χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών   

Πυλαία- 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ:  (+30)2311 821025  

φαξ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου 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 οικονομικο   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. 

 

 

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  

http://www.plano2.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/

