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1. Σκοπός του προγράμματος 

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων– 

κατά προτεραιότητα -των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική 

αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Η δράση αφορά το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε 

€) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 172.000.000,00 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη 50.000.000,00 

Αττική 150.000.000,00 

Στερεά Ελλάδα 17.000.000,00 

Νότιο Αιγαίο 11.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 400.000.000,00 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.  

 

3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: 

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 

ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 

iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

 

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: 

1. να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 
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2. να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii) και (iii) όπως ορίζονται ανωτέρω. 

3. να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η 

Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. 

4. να έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση 

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

5. να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, 

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση 

έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει 

χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.1 

6. 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, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν 

απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει. 

7. 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 του 

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

παρούσας Πρόσκλησης). 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα 

των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μέσα σε μία τριετία 

(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο 

χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

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

(Α137/13.09.2017). 

13. να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση 

καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να 

υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε 

προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της 

προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης. 
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Επισημαίνεται ότι: 

1. Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που εξαιρούνται της εφαρμογής του Καν. ΕΕ 

1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση 

χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μη 

χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας 

πρόσκλησης απαιτείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων 

κόστους. 

2. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει 

και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα 

ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το 

σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση 

καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. 

 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή 

περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς 

λόγο απόρριψης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

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

τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.  

 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). 
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4. Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): 

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων 

08. Λοιπά ορυχεία και λατομεία 

09. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 

10. Βιομηχανία τροφίμων 

11. Ποτοποιία 

13. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14. Κατασκευή ειδών ένδυσης 

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 

18. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 

23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 

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

26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α 

29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

30. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31. Κατασκευή επίπλων 

32. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 

36. Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

37. Επεξεργασία λυμάτων 

38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 

39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

41. Κατασκευές κτιρίων 

42. Έργα πολιτικού μηχανικού 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 
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43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 

49. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

50. Πλωτές μεταφορές 

51. Αεροπορικές μεταφορές 

52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

58. Εκδοτικές δραστηριότητες 

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

και μουσικές εκδόσεις 

60. Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

61. Τηλεπικοινωνίες 

62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και 

συναφείς δραστηριότητες 

63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

69. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  

72. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

78. Δραστηριότητες απασχόλησης 

80. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 

81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 

82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες 

παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87. Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 

88. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι 

επιλέξιμες: 

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που 

εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, 
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β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων 

που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες 

επιχειρήσεις, 

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 

πρωτογενείς παραγωγούς. 

 

Κατά συνέπεια αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από 

τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

02. Δασοκομία και υλοτομία 

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 

 

5. Ένταση Ενίσχυσης – Ιδία Συμμετοχή 

 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% έως το 65% 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. 
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 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. 

 

Το δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε ξένο νόμισμα.  

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η 

εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση 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. 

Η δυνατότητα της εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account, 

όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω. 

Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και 

χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του 

δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη παρούσα δράση. 

 

6. Ύψος Επένδυσης.  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 

200.000€. 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 20.000€, τότε 

αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. 

Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 2000.000€ το ποσό πέραν της 

Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική 

συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι 

υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - 

ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του 

υπερβάλλοντος κόστους. 

 

7. Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης, ήτοι 19-12-2018. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, 

απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω 
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κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Max επιλέξιμο ποσοστό ποσό στο 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 

1 
Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός  

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο  
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - 

Προστασία του Περιβάλλοντος.  

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός  
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό  

έως 100% 

2 
Πιστοποίηση 

Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

έως 100% 

3 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% 

4 Ψηφιακή Προβολή 

με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 

και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

έως 15.000 € 

5 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 

έως 16.000€ 

για το σύνολο των υποκατηγοριών 

και υπό την προϋπόθεση δαπανών 

της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για 

την υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες 

και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού. 

6 Μεταφορικά Μέσα έως 50% 

7 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 

(νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ 

ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

20% και μέχρι 30.000 € 

15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο 

(2) ΕΜΕ. 

 

 Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική 

απασχόληση (μισθωτή εργασία). 

 Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική 

απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ. 

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. 

 Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς 

τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το έτος πριν την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης.  

 Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) είναι απαραίτητες για την 

ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν 

 Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία 

απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ 

ΟΑΕΔ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα Κατηγορία 

Δαπανών. 

 Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι 

σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη 
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διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.  

 Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση. 

 

 

8. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων/ Διάρκεια Υλοποίησης 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 

20/02/2019.  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30/11/2020. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των 

χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (30) μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να 

έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από 

την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης 

υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας κάθε 

αίτησης χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, το περιεχόμενο του 

οποίου ορίζεται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, τον έλεγχο 

των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και την αξιολόγηση των προτάσεων, όπως αυτά ορίζονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ». 

Πιο ειδικά τα βήματα για τη διαδικασία αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και προϋποθέσεων συμμετοχής – Αξιολόγηση Αιτήσεων 

Χρηματοδότησης 

Μετά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας 

στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά 

Υποβολής - Ένταξης», η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ - με την υποστήριξη του ΕΦ- ελέγχει την πληρότητα του 

ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, προκειμένου να επιβεβαιώνεται και να διασφαλίζεται 

ηπροσήκουσα συμπλήρωση/σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων 

εγγράφων. Η υποβολή ελλιπούς ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας από τον δυνητικό 

δικαιούχο θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του επενδυτικού του σχεδίου. Είναι δυνατόν κατά 

το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, να ζητηθούν διευκρινιστικά/επεξηγηματικά 

στοιχεία απαραίτητα για την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν 

αποκλειστικά σε διευκρινίσεις/επεξηγήσεις για την κατανόηση των ήδη υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών συμμετοχής του Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά Υποβολής/ Ένταξης» και δεν 

δύνανται να αφορούν σε ελλείψεις δικαιολογητικών που απαιτείται να περιέχονται στον 

ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβληθούν σε μη επεξεργάσιμη 

ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. τύπου .pdf) στο ΠΣΚΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της ημέρας αποστολής σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης (είτε μέσω ΠΣΚΕ, είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Σε περίπτωση μη προσκόμισής τους έως την ανωτέρω προθεσμία, η 

αίτηση χρηματοδότησης προωθείται προς την Επιτροπή και αξιολογείται με βάση τα υπάρχοντα 

στοιχεία. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦ, διενεργεί την αξιολόγηση (έλεγχος 

πληρότητας των δικαιολογητικών, έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και 

αξιολόγηση βαθμολογούμενων κριτηρίων) λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, 

δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης. 

Η αξιολόγηση κάθε αίτησης πραγματοποιείται στο ΠΣΚΕ, με αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα IV «Τυπικές Προϋποθέσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης», και τα 

δικαιολογητικά που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί σε μορφή pdf 

στο ΠΣΚΕ από τον δυνητικό δικαιούχο. 

Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων 

κριτηρίων. Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι η 

σωρευτική τήρηση των ακόλουθων: 

i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι «Δικαιολογητικά 

Υποβολής - Ένταξης») 

ii. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

(Τμήμα Α. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής του Παραρτήματος ΙV «Τυπικές Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης) 

iii. η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 50 (Τμήμα Β. 

Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙV «Τυπικές Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης) 

2. Γνωμοδότηση για την έγκριση/απόρριψη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί ξεχωριστά 

για κάθε αίτηση χρηματοδότησης ως προς 

• Τη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου 

• Τον προϋπολογισμό (επιλέξιμο και συνολικό) καθώς και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη 

• Τη σχετική τεκμηρίωση σε περίπτωση μη επιλέξιμου συνολικού επενδυτικού σχεδίου ή δαπάνης, 

και εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ την έγκριση ή 

την απόρριψή της. 

Επισημαίνεται ότι: Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η αίτηση 

έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, 

τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για 

την προσκόμιση της σχετικής άδειας πριν την καταβολή επιχορήγησης. 
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10. Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης (19/12/2018). 

 Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ 

  Ο φορέας της επένδυσης πρέπει να λειτουργεί 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. 

 Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Εφόσον πρόκειται για 

διαδικτυακούς τόπους ή διαδικτυακές εφαρμογές, διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την 

πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 

 Η δράση υπόκειται στον κανονισμό De Minimis σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο της ενίσχυσης 

δεν δύναται να ξεπεράσει τις 200.000€. Το ποσό αυτό αφορά τόσο τον φορέα επένδυσης όσο 

και τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και αναφέρεται στην τελευταία τριετία (από 

1/1/2016 και μετά) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

 Έναρξη περιόδου Υποβολής από 20-02-2019 εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

και το αργότερο μέχρι την 30-11-2020. 

 Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και 

να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό. 

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  
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