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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

 
 
Αθήνα: 20-11-2018 
 
Αριθμ.Πρωτ.:124204/EYKE1968 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020.  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 

κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005. 

2) Το ν. 4314/2014 «Για τη ∆ιαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό ∆ίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 

265/23-12-2014). 

3) Τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού……… Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

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

 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) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). 

12)Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

13)Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

14)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με 

την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 

279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

15)Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ3521/τΒ'/1-11-2016) 

µε θέµα "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 

(ΦΕΚ1822/Β') Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα Προγράµµατα 

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
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πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - ∆ιαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»", 

16)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος 

για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει, 

17)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) 

και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει, 

18)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: 

"∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και 

ειδικότερα τα αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

19)Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς 

που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-

2020», 

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

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

21)Το Π∆ 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

233/Α/27.12.2010 όπως τροποποιήθηκε, με την αριθ. 202855/27.12.2016 Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016). 

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

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

23)Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

24)Το με αριθ. 110221/ΕΥΚΕ1697/18.10.2018 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη 

για την προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ, 

25)Την με αρ.πρωτ. 2982/6.11.2018 απόφαση έγκρισης 12ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 

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

μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

26)Το με αριθ. πρωτ. 795/7.11.2018 έγγραφο με παρατηρήσεις επί του σχεδίου της πρόσκλησης 

της Επιτελικής ∆ομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ , Τομέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.    
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27)Την με Α.Π. ∆ΕΠΕΑ/οικ.182365/17-10-2017 (ΦΕΚ Β΄4003) Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». 

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

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 

Ενεργειακών Ελεγκτών Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων». 

 29)Την με αριθ. πρωτ. 2780/13.11.2018 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων, με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας».  

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την Προκήρυξη της ∆ράσης «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

και εξοικονόμησης ενέργειας », στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό 

Στόχο 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική 

Προτεραιότητα 3c “ Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ”, και στον Ειδικό Στόχο 3.3.1: «Βελτίωση του 

τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας». 

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

Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€. 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 δύο (2) ετών με 

 Τον συνολικό προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 

330.000,00€. 

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

παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης τους, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι 

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 

21/11/2018 ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019 ώρα 15.00. ∆εν 

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

προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 1/3/2019. 

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

 
 
Αθήνα: 20-11-2018 
 
Αριθμ.Πρωτ.:124204/EYKE1968 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για 

επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020.  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 

κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005. 

2) Το ν. 4314/2014 «Για τη ∆ιαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό ∆ίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 

265/23-12-2014). 

3) Τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού……… Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

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

 5) Το Π.∆. 22/2018 (ΦΕΚ 37Α) «∆ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 

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

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

και Υφυπουργών». 

  8) Την υπ’ αριθ.91589 (ΦΕΚ 3814/Β/04-09-2018) Απόφαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

      Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη. 

  9)Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 

θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

  10)Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

11)Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). 

12)Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

13)Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

14)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με 

την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 

279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

15)Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ3521/τΒ'/1-11-2016) 

µε θέµα "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 

(ΦΕΚ1822/Β') 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 
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ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»", 

16)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος 

για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει, 

17)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) 

και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει, 

18)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: 

"∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και 

ειδικότερα τα αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

19)Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς 

που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-

2020», 

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

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

21)Το Π∆ 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

233/Α/27.12.2010 όπως τροποποιήθηκε, με την αριθ. 202855/27.12.2016 Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016). 

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

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

23)Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

24)Το με αριθ. 110221/ΕΥΚΕ1697/18.10.2018 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη 

για την προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ, 

25)Την με αρ.πρωτ. 2982/6.11.2018 απόφαση έγκρισης 12ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 

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

μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

26)Το με αριθ. πρωτ. 795/7.11.2018 έγγραφο με παρατηρήσεις επί του σχεδίου της πρόσκλησης 

της Επιτελικής ∆ομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ , Τομέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.    

27)Την με Α.Π. ∆ΕΠΕΑ/οικ.182365/17-10-2017 (ΦΕΚ Β΄4003) Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». 
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28)Την οικ. 175275 (ΦΕΚ Β΄1927) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 

Ενεργειακών Ελεγκτών Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων». 

 29)Την με αριθ. πρωτ. 2780/13.11.2018 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων, με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 

εξοικονόμησης ενέργειας».  

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την Προκήρυξη της ∆ράσης «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

και εξοικονόμησης ενέργειας », στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό 

Στόχο 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική 

Προτεραιότητα 3c “ Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ”, και στον Ειδικό Στόχο 3.3.1: «Βελτίωση του 

τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας». 

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

Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€. 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 δύο (2) ετών με 

 τη ∆ημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 

330.000,00€. 

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 

λοιποί όροι της ∆ράσης. 
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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 

21/11/2018 ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019 ώρα 15.00. ∆εν 

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

προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 1/3/2019. 

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  

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



 Σελίδα 6 από 6 

  

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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μεταξύ επιχ
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σύμβασης ή α

αταβληθέντων

από τη νομικ

περιλαμβάνο

επιχειρήσει
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υνθήκης  για

ν. 

ου. 

η της πράξης, 

δο  επικοινων
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κών ταμείων κ
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μετόχων ή τ

β) μια επιχε

μελών  το

επιχείρηση

γ)  μια  επιχ

επιχείρηση
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αξύ τους: 

τέχει  την  πλε

άλλης επιχείρ
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αι, επίσης ενια

χνολογικού 

Περιφερεια

ς 2014‐2020 τ

«Ενίσχυση τ

τερα συμβάλ

». 

ΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
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μείς.  

δραστηριότη

θέσεων  εργ

στού  χρησιμο
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ικότερα το εγ

Κανονισμός (

νθήκης για τη
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τα συγκεκριμ

όφαση που 

ούνται ανά κ

ώ σε οποιαδ

ή  και  κοινοτ

ν  προσωπικ
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ικονομικής κ

ση να συγκεν

λων  των πα

υνος  για  τη

του έργου.

ματοδότηση

τη  νομική 

ότητας (ΚΑΔ

 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ς στόχος ΕΠ :

η  οι  δύο  δε

όλησης» συν

μείωση των 

μέτρησης: Τ

ητας 

07/2013 

σία  Διαχείρι

ων,  καθώς 

  Αναπτυξιακ

ορέας (ΕΦ). 

υ διέπει την υ

η ΔΙΑΠ υπό τ

03.2017  Από

ποιήθηκε κα

ίρηση)  που 

ίας  Επιχείρη

εκτέλεση του

ει  την  γενική

και διοικητικ

ντρώνει τα δ

ραστατικών,

ν  επικοινων

ης  στο  πλαίσ

της  μορφή

Δ) περιλαμβά

ονόμησης ενέ

:50*,  

είκτες  λαμβ

νολικός στόχ

εκπομπών τ

Τόνοι Ισοδυν

ισης  του  Ε.Π

και  η  παρα

κού  Προγρα

 

υλοποίηση τ

την άμεση επ

όφαση  του 

αι ισχύει. 

υποβάλλει 

ησης  (ΜΜΕ)

υ έργου. 

ή  εποπτεία  τ

κής υποστήρ

δικαιολογητι

,  που αφορο

νία  της  επιχε

σιο  της  παρ

ή,  που  ασκ

άνονται στου

έργειας» 
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άνουν  την 

χος ΕΠ:50,

ων αερίων 

νάμου CO2

Π.  Περιφέρε

κολούθηση 

αμματισμού 

του ΕΣΠΑ 20

ποπτεία και 

Περιφερειάρ

την  πρότα

  και  φέρει 

του  έργου.  Σ

ιξής του έργ

ικά υλοποίησ

ούν  το  έργο

είρησης  με 

ούσας  δράσ

κεί  οικονομ

υς οριζόμενο

ειας 

της 

της 

014‐

τον 

ρχη 

αση, 

την 

Στις 

γου. 

σης 

ο. Ο 

την 

σης, 

μική 

ους 

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«
 

Οι βασικ

 Να

Πα

δα

(π

επ

 Το

 Να

20

65

κα

 Να

εμ

Ετ

 Να

 Να

αρ

δρ

κα

έκ

απ

οπ

Εκ

απ

 Να

 Να

ΟΡ

 Να

Επ

αγ

•  Δ

οποία

ειδικό

‐

‐

 Να

αί

 Να

ημ

 Να

δι

«Ενίσχυση τω

κές προϋποθ

α  δραστηριο

αράρτημα  V

απάνες στην

πχ  10.11)  συ

πιχειρήσεις ο

ο επενδυτικό

α  περιλαμβ

003/361/ΕΚ 

51/2014 της 

αι των μεσαί

α  λειτουργο

μπορικού  χα

τερόρρυθμη 

α τηρούν βιβ

α  έχει  την‐ 

ρμόδιο  φορ

ραστηριοποι

αθώς και επι

κδοση  αναν

πορρίπτοντα

ποίων δεν απ

κπροσώπου 

παλλαγής απ

α μη βρίσκον

α  μην  αποτ

ΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ

α  μην  εκκρ

πιτροπής,  με

γορά, 

Δεν έχουν επ

α  έχουν  απο

ότερα για: 

‐ Παράβασ

‐ Αδήλωτη

α  μην  έχει  γ

ίτησης ενίσχ

α  έχουν  κλ

μερομηνία υ

α  υποβάλλ

ικαιολογητικ

ων ΜΜΕ για ε

θέσεις συμμε

οποιούνται 

VIII  της  παρ

ν Περιφέρεια

υμπεριλαμβά

οφείλουν να 

ό σχέδιο θα β

βάνονται  στ

της  Επιτροπ

Επιτροπής τ

ίων επιχειρή

ούν  αποκλε

αρακτήρα  (Α

Εταιρία, Ι.Κ.

βλία Β' ή Γ' κ

κατά  περίπτ

ρέα  αίτηση

ιείται.  Επιχε

ιχειρήσεις τω

νεωμένης  ά

αι  εξ  αρχής 

παιτείται άδ

όπου  θα  βε

πό την σχετικ

νται υπό πτώ

ελούν  προβ

ΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩ

εμεί  σε  βά

ε  την οποία 

πιβληθεί στη

οκτήσει  τελε

ση «υψηλής

η εργασία (2

γίνει  έναρξη

υσης, 

λείσει  δύο 

υποβολής της

λουν  επενδ

κών και εντύπ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ετοχής των ε

στους  επιλέ

ρούσας  πρό

α Ηπείρου. Ε

άνοντας  όλε

διαθέτουν τ

βασίζεται κα

τις  Μικρομε

πής  της 6ης 

της 17ης Ιουν

σεων,  

ειστικά  με  μ

Ανώνυμη  Ετα

Ε., Συνεταιρ

ατηγορίας τ

τωση‐  απαιτ

η  ανανέωση

ιρήσεις  που

ων οποίων η

άδειας  λειτο

από  τη  δρά

εια λειτουργ

εβαιώνεται 

κή υποχρέωσ

ώχευση, εκκα

βληματικές  ε

ΩΝ της παρο

ρος  τους  α

μια  ενίσχυσ

ην επιχείρησ

εσίδικη  και 

» ή «πολύ υ

πρόστιμα/ 2

η  εργασιών 

(2)  τουλάχ

ς πρότασής τ

δυτικό  σχέδ

πων, όπως ο

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

επιχειρήσεων

έξιμους  τομ

όσκλησης,  κα

Επισημαίνετα

ες  τις  περα

τον ΚΑΔ επέν

αι θα αφορά 

εσαίες  Επιχ

Μαΐου 2003

νίου 2014, σ

μία  από  τι

αιρία,  Εταιρ

ρισμοί) ή ατο

ου Κ.Β.Σ., 

τούμενη  εν 

ης  αυτής, 

υ  στερούντα

η άδεια έχει 

ουργίας  μέ

άση.  Οι  επιχ

γίας, θα πρέ

ότι  δεν  απα

ση με αναφο

αθάριση ή α

επιχειρήσεις 

ούσας πρόσκ

ανάκτηση  εν

ση  κηρύσσετ

ση πρόστιμα 

δεσμευτική

ψηλής» σοβ

2 έλεγχοι) 

για  το  έργο

χιστον  ετήσ

τους, έναρξη

διο,  καθώς 

ορίζονται από

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ν που υποβά

μείς  δραστηρ

αθώς  και  ν

αι ότι επιλέξ

ιτέρω  αναλ

νδυσης πριν 

μόνο στον ε

ειρήσεις  (Μ

3  και στο Πα

χετικά με το

ις  ακόλουθε

ρία  Περιορισ

ομικές επιχει

ισχύ  άδεια 

για  τη/ις 

αι  της  απαιτ

λήξει χρονικ

έχρι  την  ημ

χειρήσεις  με

πει να υποβ

αιτείται  η  έ

ορά στο θεσμ

αναγκαστική 

σύμφωνα  μ

κλησης,  

νίσχυσης  κατ

ται  παράνομ

για τους λόγ

  ισχύ,  για  π

βαρότητας (3

ο  ή  τη  δρασ

σιες  οικονομ

η δραστηριότ

και  το 

ό την παρού

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

άλλουν πρότ

ριότητας  (ΚΑ

α  πραγματο

ιμοι θεωρού

ύσεις  (π.χ. 

την 1.1.2016

επιλέξιμο τομ

ΜΜΕ),  όπως

αράρτημα  Ι  τ

ν ορισμό τω

ες  μορφές: 

σμένης  Ευθύ

ρήσεις, 

λειτουργίας

δραστηριότ

τούμενης  νό

κά και δεν έχ

μερομηνία 

ε  δραστηριότ

άλουν Υπεύθ

κδοση  άδεια

μικό πλαίσιο

διαχείριση, 

με  τα  οριζό

τόπιν  προηγ

μη και ασυμ

γους του αρ.

παραβάσεις 

3 πρόστιμα/ 

στηριότητα  π

μικές  χρήσε

τητας πριν τ

σύνολο  τω

σα πρόσκλη

ονόμησης ενέ

ταση, είναι ο

ΑΔ)  που  αν

οποιήσουν  τ

ύνται οι ΚΑΔ

10.11.11,  1

6. 

μέα δραστηρ

ς  ορίζονται 

του Κανονισ

ων πολύ μικρ

επιχειρήσε

ύνης,  Ομόρρ

ς  ή  την  υπο

τητα/ες  στη

όμιμης  άδεια

χουν υποβάλ

υποβολής 

τητες  για  τη

θυνη Δήλωσ

ας  λειτουργ

ο. 

 

μενα  στο  Π

γούμενης  α

μβίβαστη με 

. 39 παρ. 1 Ν

εργατικής  ν

3 έλεγχοι) 

πριν  την  υπο

εις  (2016,20

ην 1.1.2016.

ων  αναγκαί

ηση,  

έργειας» 
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ι ακόλουθες

αφέρονται  σ

τις  αντίστοι

Δ 4ψηφιοι NA

0.11.20.01).

ριότητας (ΚΑ

στη  Σύστα

σμού  (ΕΕ) αρ

ών, των μικρ

ις  εταιρικού

ρυθμη  Εταιρ

οβληθείσα  σ

ην/ις  οποία

ας  λειτουργί

λλει αίτηση 

της  πρότασ

ην  άσκηση  τ

ση του Νόμιμ

γίας  ή  έγγρα

ΑΡΑΡΤΗΜΑ 

αποφάσεως 

την  εσωτερ

Ν. 4488/2017

νομοθεσίας 

οβολή  γραπ

017)  κατά 

.  

ων  στοιχεί

ς:  

στο 

ιχες 

ACE 

Οι 

ΑΔ).  

αση 

ριθ. 

ρών 

ύ  / 

ρία, 

στον 

α/ες 

ίας, 

για 

σης 

των 

μου 

αφο 

VI: 

της 

ρική 

7 τα 

και 

πτής 

την 

ίων, 
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σχεδίου 
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«Ενίσχυση τω

α υποβάλλο

νταχθεί σε άλ

α  δεσμευτο

ποβληθούν σ

α υποβάλλο

α μην είναι ε

ο συνολικό π

νιαία επιχεί

ο ποσό των 2

ικονομικά  έ

ιευκρινιστικά

 ι)  Σε

σημα

λαμβ

στη 

ενισχ

την ε

 .ιι)  Α

ενίσχ

επιχε

ανέλ

σημα

σημα

κεφα

α  πληρούντ

δικότερα όσ

ΕΝΑΚ,  οι 

ναβαθμίζουν

ε  την  παράγ

πίτευξης  του

ρθρου 11 το

ρχιτεκτονική

067/2012 , ο

ατά  τρόπον 

ρων  και  μο

ιέπουν  το  π

ιστοποιείται 

όσο πριν όσο

αραλαβή του

σχεδιαζόμενη

πριν από τη

ησης.  Σε αντ

ων ΜΜΕ για ε

υν στα επενδ

λλο πρόγραμ

ούν  ότι  τα  ε

σε άλλο πρόγ

υν μία επενδ

εξωχώρια (o

ποσό των εν

ίρηση), συμπ

200.000 ευρώ

έτη)  πριν  α

ά επισημαίνε

ε  περίπτωση

ασίας που έχ

βάνονται υπ

νέα  ή  στη

χύσεις  ήσσο

εξαγορά παρ

Αν  μια  επιχ

χυση ήσσον

είρηση που 

λαβε  τις  δρ

ασίας.  Εάν 

ασίας  πρέπε

αλαίων των ν

αι  ως  αναφ

σα αναφέρον

παρεμβάσει

ν τα κτίρια σ

γραφο  5  το

υ  ανωτέρω  σ

ου ΚΕΝΑΚ, υπ

ς  και  η  Αιτ

οι οποίες συν

μη αποδεκτ

ρφολογικών

προστατευόμ

από Ενεργε

ο και μετά τη

υ έργου.    

η  πράξη  δεν

ην υποβολή 

τίθετη περίπ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

δυτικά σχέδ

μμα που χρη

επενδυτικά 

γραμμα που

δυτική πρότα

ffshore) η επ

νισχύσεων ή

περιλαμβανο

ώ μέσα σε μί

από  τον  χρό

εται: 

η  συγχωνεύσ

χουν ήδη χορ

πόψη για να 

ν  εξαγοράζο

ονος  σημασί

ραμένουν νό

χείρηση  δια

ος σημασία

έλαβε αυτή

ραστηριότητ

ο  εν  λόγω

ει  να  καταν

νέων επιχειρ

φορά  την  εν

νται στο Κεφ

ις  ενεργεια

στην κατηγορ

υ  άρθρου  7

στόχου,  για 

ποβάλλεται 

ιολογική  κα

νοδεύουν τη

τό,  του  χαρα

ν  περιορισμώ

μενο  κτίριο 

ιακό Επιθεω

ην υλοποίησ

ν  πρέπει  να

της αίτησης

πτωση  το σύ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

διά τους δαπ

ηματοδοτείτα

τους  σχέδι

υ χρηματοδο

αση ανά Α.Φ

πιχείρηση. 

ήσσονος σημ

ομένης της ε

ία τριετία (τ

όνο  χορήγη

σεων  ή  εξαγ

ρηγηθεί σε ο

προσδιορισ

ουσα  επιχεί

ίας  που  είχα

όμιμες 

ασπαστεί  σε

ς που  χορηγ

ή  την  ενίσχυ

τες  για  τις 

ω  καταλογισ

νέμονται  αν

ρήσεων κατά

νεργειακή  αν

φάλαιο Γ. Επ

ακής  αναβά

ρία ενεργεια

7  του  ΚΕΝΑ

κτίρια  ειδικ

στην αρμόδ

ι  Τεχνική  Έκ

ν ΜΕΑ και π

ακτήρα  ή  τη

ών  που  επ

ή  περιοχή. 

ωρητή , εγγεγ

ση των παρεμ

α  έχει  γίνει 

ς υποβολής 

νολο  του επ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

άνες που δε

αι από εθνικ

α  δεν  έχου

τείται από ε

Φ.Μ. 

μασίας που έ

ενίσχυσης απ

ρέχον οικονο

ησης  του  ε

γορών,  όλες 

οποιαδήποτε

στεί κατά πό

ίρηση  υπερ

αν  χορηγηθε

ε  δύο  ή  πε

γήθηκε πριν

υση,  η  οποία

οποίες  χρη

σμός  δεν  εί

ναλογικά  με

ά την πραγμα

ναβάθμιση 

πισημαίνεται

άθμισης  κτ

ακής απόδοσ

Κ.  Στην  περ

κών  κατηγορ

ια Υπηρεσία

κθεση  της  π

παρέχουν επα

ς  εμφάνισής

ιβάλλον  οι 

Η  κάλυψη  τ

γραμμένο στ

μβάσεων κα

έναρξη  εργα

από τους δ

πενδυτικού σ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

εν έχουν χρη

κούς ή κοινοτ

ν  υποβληθε

θνικούς ή κο

έχει  λάβει σ

πό αυτή τη 

ομικό έτος κ

ννόμου  δικ

οι  προηγού

ε από τις συγ

όσο η νέα εν

βαίνει  το  σ

εί  νομίμως  π

ερισσότερες 

από  τη διά

α  είναι  κατά 

ησιμοποιήθη

ίναι  δυνατό

ε  βάση  τη 

ατική ημερομ

κτιρίων  οι  α

ι ότι, όπου α

ιρίων  θα 

σης μεγαλύτε

ίπτωση  που

ριών,  σύμφω

α Δόμησης η 

παραγράφου

αρκή τεκμηρ

ς  του  ή  τυχό

διοικητικές 

του  ανωτέρω

το Μητρώο Ε

ι σε κάθε πε

ασιών  του  υ

ικαιούχους σ

σχεδίου καθ

ονόμησης ενέ

ματοδοτηθε

τικούς πόρο

εί  για  έντα

οινοτικούς π

στο παρελθό

Δράση, να μ

και τα δύο (2

καιώματος  τ

ύμενες  ενισχ

γχωνευόμεν

νίσχυση ήσσ

σχετικό  ανώ

πριν  από  τη 

χωριστές  ε

άσπαση  κατα

ά  κανόνα η  ε

ηκε  η  ενίσ

ός,  οι  ενισχ

λογιστική  α

μηνία της δι

απαιτήσεις  τ

απαιτείται σύ

πρέπει  υπ

ερης ή ίσης τ

υ  δεν  υπάρχ

ωνα  με  τις  π

 απόφαση τ

υ  11  του  άρ

ρίωση για τυ

όν  παραβίασ

πράξεις  πρ

ω  ενεργειακ

Ενεργειακών

ερίπτωση πρ

υπό  ενίσχυσ

στο πλαίσιο

θίσταται μη 

έργειας» 
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εί και δεν έχο

υς 

ξη  και  δεν 

όρους. 

όν η επιχείρη

μην υπερβαί

2) προηγούμε

της  ενίσχυσ

χύσεις  ήσσο

νες επιχειρήσ

σονος σημασ

ώτατο  όριο. 

συγχώνευσ

επιχειρήσεις

αλογίζεται  σ

επιχείρηση π

σχυση  ήσσο

ύσεις  ήσσο

αξία  των  ιδί

ιάσπασης. 

του  ΚΕΝΑΚ 

ύμφωνα με 

ποχρεωτικά 

της Β σύμφω

χει  δυνατότη

προβλέψεις  τ

ου Συμβουλ

ρθρου  6  του

υχόν αλλοίωσ

ση  των  ειδικ

ροστασίας  π

κού  στόχου 

ν Επιθεωρητ

ριν την οριστ

ση  επενδυτικ

ο της παρούσ

επιλέξιμο π

ουν 

θα 

ηση 

ίνει 

ενα 

σης. 

νος 

σεις 

σίας 

Οι 

η  ή 

ς,  η 

στην 

που 

νος 

νος 

ίων 

και 

τον 

να 

ωνα 

ητα 

του 

λίου 

υ  Ν. 

ση , 

κών 

που 

θα 

ών, 

τική 

κού 

σας 

ρος 
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Οι  ανωτ

περισσό

λόγο απ

Δεν έχου

 ο

έ

δ

 Ο

π

ε

δ

f

 5. ΕΠΙ

Η παρού

και  ενίσ

πρόσθετ

Οι  ενισχ

προτερα

έξυπνη 

δημιουρ

Πιο συγκ

•  Ενσ

σύγ

•  Επε

προ

•  Επε

•  Ενσ

επιχ

«Ενίσχυση τω

οδότηση. Εξα

ηνίας υποβο

το Π.Ε.Α. το

έκδοσης  με

προς  τον 

ΔΕΠΕΑ/οικ.

11‐2017. 

Σε  περίπτω

κοινοτικούς

τις  επιλέξιμ

κανονισμού

εξοικονομο

τέρω  προϋπ

ότερων εξ αυ

όρριψης. 

υν δικαίωμα

οι  δημόσιες

καθώς και ο

έμμεσα, με π

δημόσιοι φο

Οι  επιχειρήσ

παροχής  υπ

εκμετάλλευσ

διακριτικούς

franchising, 

ΙΛΕΞΙΜΟΙ Τ

ύσα πρόσκλη

σχυση  του 

των επενδυτ

χυόμενες  επ

αιότητα  θα  δ

εξειδίκευση

ργική βιομηχ

κεκριμένα οι

σωμάτωση  σ

γχρονων και 

ενδύσεις  για

οσαρμοσμέν

ενδύσεις σε σ

σωμάτωση  π

χείρησης. 

ων ΜΜΕ για ε

αίρεση αποτ

ολής του επεν

ου προτεινόμ

εταγενέστερη

ισχύοντα 

178581/30.0

ωση  που  το 

ς πόρους  ‐ π

μες,  κάθε 

ύ  και  του  π

ύμενη ενέργ

ποθέσεις  π

υτών αποτελ

 υποβολής π

ς  επιχειρήσε

οι εταιρείες σ

ποσοστό μεγ

ορείς μεμονω

σεις που  εντ

πηρεσιών  κ

σης δικαιωμ

ς  τίτλους  κα

shop in shop

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑ

ηση υποβολ

κόστους  πο

τικών δαπανώ

πιχειρήσεις  δ

δοθεί  σε  επ

:  μεταποίησ

χανία), παροχ

ι προτάσεις π

συστημάτων 

ποιοτικών π

α  την  εφα

ων στη ζήτη

συστήματα ε

πράσινων  υ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

τελεί η έκδοσ

νδυτικού σχε

μενου κτιρίο

η  της  ημερο

Κανονισμό

06.2017, ΦΕΚ

ΠΕΑ  εκδίδε

προγραμμάτω

φορά,  παρ

προγράμματο

γεια από τις π

ρέπει  να  π

λεί συνθήκη 

πρότασης : 

ις,  οι  δημόσ

στο κεφάλαι

γαλύτερο το

ωμένα ή από

τάσσεται σε 

και  οι  οποί

άτων διανοη

αι  τεχνογνωσ

p, δίκτυο πρα

ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ

ής προτάσεω

ου  σχετίζετα

ών ώστε να ε

δύναται  να 

πενδυτικά  σχ

ση  πρωτογεν

χή υπηρεσιώ

που θα υποβ

αυτοματοπ

προϊόντων κα

αρμογή  νέω

ση των αγορ

εξοικονόμησ

υποδομών 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ση αρχικού 

εδίου. Αναφ

υ στην υφισ

ομηνίας  ενη

ό  Ενεργεια

Κ 2367/Β/12

εται  στο  πλ

ων, οι συστά

ρεμβάσεις  π

ος,  τις  αντίσ

παρεμβάσει

πληρούνται 

αποκλεισμο

σιοι  φορείς 

ιο ή τα δικαι

υ είκοσι πέν

ό κοινού. 

  ήδη οργανω

ίες  εκμεταλ

ητικής ιδιοκτ

σία  για  την 

ακτόρευσης 

ΤΑΣ  

ων αφορά το

αι  με  την  π

επιτευχθεί υ

δραστηριοπ

χέδια  στους

νή  τομέα,  β

ών υγείας – ε

βληθούν αφ

ποίησης  και 

αι υπηρεσιώ

ων  συστημά

ρών.  

σης ενέργεια

για  τη  μεί

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

Π.Ε.Α. η οπο

φορικά με το 

στάμενη κατά

μέρωσης  το

ακής  Απόδο

2.07.2017), ή

αίσιο  χρημα

άσεις αναφέ

που  ικανοπο

στοιχες  τιμο

ις. 

στο  σύνολ

ού της αίτησ

ή  δημόσιοι 

ιώματα ψήφ

ντε τοις εκατό

ωμένο ομοιό

λλεύονται  κ

τησίας, που 

χρήση  και  τ

κ.λ.π.). 

ον τεχνολογ

προστασία  π

υψηλότερο ε

ποιούνται  σε

ς    τομείς  τη

βιομηχανία  τ

ευεξίας, παρ

ορούν: 

τεχνολογικό

ν. 

άτων  τυποπ

ς.  

ίωση  του  π

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

οία δύναται 

Π.Ε.Α. επιση

άστασή του π

ου  ειδικού  λ

οσης  Κτιρί

τοι ημερομη

ατοδοτούμεν

έρονται, κατ

οιούν  τις  α

ολογούμενες

λό  τους.  Η 

σης χρηματοδ

οργανισμοί 

φου των οπο

ό (25%) οι Ο

όμορφο δίκτ

ατόπιν  σχετ

αφορούν συ

τη  διανομή  α

ικό εκσυγχρο

περιβάλλοντ

πίπεδο ενερ

ε  όλους  του

ς  Περιφερει

της  εμπειρία

οχή υπηρεσ

ός  εκσυγχρο

ποίησης  πρ

περιβαλλοντ

ονόμησης ενέ

να είναι προ

ημαίνονται τ

πρέπει να έχ

λογισμικού  Τ

ίων  ΚΕΝΑΚ

ηνία μεταγεν

νων  ‐  από 

τά προτεραιό

απαιτήσεις 

ς  δαπάνες, 

μη  ικανοπ

δότησής του

ή/και  οι  θυ

οίων συμμετέ

Ο.Τ.Α. και όλο

τυο διανομή

τικών  συμβ

υνήθως εμπο

αγαθών  ή  υ

ονισμό υφισ

τος  και  του

ργειακής από

υς  επιλέξιμο

ιακής  στρατ

ας  (τουρισμό

σιών ΤΠΕ. 

ονισμός  για 

ροϊόντων  κα

τικού  αποτ

έργειας» 
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ογενέστερη 

τα κάτωθι: 

χει ημερομη

ΤΕΕ–ΚΕΝΑΚ, 

Κ  2017  (Α

νέστερη της 

εθνικούς  ή/

ότητα, με βά

του  παρόν

καθώς  και 

ποίηση  μιας

υς και συνεπ

υγατρικές  το

έχουν, άμεσ

οι οι παραπά

ής προϊόντω

βάσεων  άδε

ορικά σήματ

υπηρεσιών  (π

στάμενων Μ

υ  κόστους  τ

όδοσης.     

ους  τομείς  ε

τηγικής  για 

ός,  πολιτισμ

την  παραγω

αι  υπηρεσι

υπώματος 

της 

ηνία 

ως 

Α.Π. 

27‐

/και 

άση 

ντος 

την 

ς  ή 

πώς 

ους, 

α ή 

άνω 

ων ή 

ειες 

τα ή 

π.χ. 

ΜΕ 

των 

ενώ 

την 

μός, 

ωγή 

ών, 

της 
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Στο  Παρ

οποίους

Στην  π

υδατοκα

πεδίο εφ

τους  Κω

εφαρμογ

επιλέξιμ

διαχωρισ

εξαιρούν

σημασία

 6. ΕΠΙ
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Οι κύριε
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 
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2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3 

3.1 

3.2 

33 

3.4 

35 

«Ενίσχυση τω

ράρτημα  VII

ς πρέπει να δ

περίπτωση 

αλλιέργειας 

φαρμογής το

ωδικούς  επιλ

γής του Καν

μες αυτές    δ

σμός  των  δρ

νται  από  το

ας που χορηγ

ΙΛΕΞΙΜΕΣ Δ

ΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ες κατηγορίε

ΚΤΙΡΙΑ, Ε
Εργασίες

Παρεμβά

Κατασκε
προσβασ

Διαμόρφ

Κτιριακέ
και Ύδατ

Χώροι απ

Ειδικές δ

ΜΗΧΑΝΗ

Προμήθε

Μεταφορ
εξοπλισμ

Εξοπλισμ

Συστήμα

Μεταφορ

Συστήμα

Λοιπός Ε

ΛΟΓΙΣΜΙ

Λογισμικ

Υπηρεσίε

Υπηρεσίε

Υπηρεσίε
computin

Κόστος ε

ων ΜΜΕ για ε

II  «ΚΩΔΙΚΟΙ 

δραστηριοπο

επιχειρήσεω

και της πρω

ου Καν. ΕΕ 1

λέξιμων  δρα

. ΕΕ 1407/20

ραστηριότητ

ραστηριοτήτ

ο  πεδίο  εφα

γείται δυνάμ

ΔΑΠΑΝΕΣ – 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

ς επιλέξιμων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
ς μετά ή άνευ

άσεις για τη β

υές, διαμορφ
σιμότητας τω

φωση εσωτερ

ς παρεμβάσε
τος και επεξε

ποθήκευσης 

διαμορφώσει

ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Λ

εια νέων σύγ

ρά, εγκατάστ
μού 

μός για την π

τα αυτοματισ

ρικά Μέσα 

τα ασφαλεία

Εξοπλισμός ε

ΚΑ και ΥΠΗΡ

κό και δικαιώ

ες υποστήριξ

ες  εγκατάστ

ες προμήθεια
ng» ή άλλο π

εκπαίδευσης 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩ

οιείται η προ

ων  που  δ

ωτογενούς πα

1407/2013) κ

αστηριοτήτω

013 η παρού

τες,  υπό  την

των  ή  η  διά

αρμογής  το

μει του παρό

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ν δαπανών (

ΚΑΤΗΓΟ

ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ
υ υλικών επί

βελτίωση , α

φώσεις, επεκ
ων ΑμεΑ 

ρικού χώρου 

εις για την π
εργασίας απ

 εφόσον απο

ις χώρων  

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟ

γχρονων μηχα

ταση και θέσ

προστασία το

σμού,ειδικά 

ας εγκαταστά

πιχείρησης 

ΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙ

ώματα χρήση

ξης προμηθε

τασης και πα

ας/χρήσης Λ
παρεμφερές 

 του προσωπ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡ

ος ενίσχυση ε

ραστηριοπο

αραγωγής γε

και δραστηρ

ων  του  Παρ

ύσα πρόσκλη

ν προϋπόθεσ

άκριση  του  κ

υ  παρόντος

όντος κανονι

ΟΓΙΣΜΟΣ Π

Κ.Δ.) και οι ε

ΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚ

ΡΙΒΑΛΛΟΝ Χ
ί κτιριακών κ

αναβάθμιση κ

κτάσεις, δια

 μικρής κλίμ

προστασία το
οβλήτων 

οτελούν τμήμ

ΠΛΙΣΜΟΣ 

ανημάτων κα

ση σε λειτουρ

ου Περιβάλλ

 συστήματα π

άσεων, συστ

ΙΣΜΙΚΟΥ 

ης (licenses) 

ευόμενου λογ

αραμετροποίη

Λογισμικού υ
 αυτού 

πικού.  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΙΟΤΗΤΩΝ»  α

επιχείρηση.

οιούνται  στ

εωργικών πρ

ριοποιούνται

αρτήματος 

ηση εφαρμό

ση ότι  διασφ

κόστους,  ότι

ς  κανονισμο

σμού. 

ΡΑΞΕΩΝ 

επιμέρους υπ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ 
και λοιπών ε

και διαμόρφ

ρρυθμίσεις γ

ακας 

ου Περιβάλλο

μα της επένδ

αι λοιπού εξ

ργία, νέων σ

λοντος και Εξ

πληροφορικ

τήματα πυρό

 προγραμμάτ

γισμικού 

ησης Λογισμ

πό καθεστώς

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

αναφέροντα

τους  τομείς

ροϊόντων (οι

ι επίσης σε έ

VIII    οι  οπο

όζεται σε ενισ

φαλίζεται με

ι  οι  δραστηρ

ύ  δεν  τυγχά

ποκατηγορίε

Σ ΔΑΠΑΝΩΝ 

εγκαταστάσε

ωση περιβάλ

για την διευκ

οντος και Εξο

υσης 

οπλισμού 

σύγχρονων μ

ξοικονόμηση 

ής και δικτυώ

σβεσης 

των λογισμικ

ικού/Εφαρμ

ς «Software 

ονόμησης ενέ

αι  οι  επιλέξι

ς  της  αλι

ι οποίοι δεν 

έναν ή περισ

οίοι  εμπίπτ

ισχύσεις χορ

ε  κατάλληλα

ριότητες  στο

άνουν  ενίσχ

ες τους είναι

εων 

λλοντος χώρ

κόλυνση 

οικονόμηση 

μηχανημάτων

 Ενέργειας 

ώσεων 

κού 

μογών  

 as a Service

έργειας» 
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ιμοι  ΚΑΔ  στο

είας  και 

εμπίπτουν σ

σσότερους α

ουν  στο  πε

ηγούμενες σ

α μέσα,  όπω

ους  τομείς  π

χυσης  ήσσο

ι οι εξής: 

ρου 

Ενέργειας 

ν και λοιπού 

e», «cloud 

ους 

της 

στο 

από 

εδίο 

στις 

ως ο 

που 

νος 
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Οι επιλέ

α) Επενδ

β) Επενδ

γ) Επενδυ

Ως ημερ

Οι  επιλέ

Απόφασ

τροποπο

Η επένδ

την  ολο

κατέστη

αποτελέ

κατά  την

όργανο π

Επιπλέον

στοιχείω

Τα  άυλα

πληρούν

α)  πρ

ενίσχ

β) πρ

γ) πρ

αγορ

δ)  πρ

ενίσχ

τουλά

 

Επενδυ

Κ.Δ. 1. Κ

Επενδυτ

προστασ

«Ενίσχυση τω

Δαπάνες
αναπηρία

ΔΑΠΑΝΕ

Πιστοποί

Δαπάνες

Δαπάνες

ξιμες δαπάν

δυτικές δαπά

υτική δαπάνη

υτικές δαπάνε

ομηνία επιλ

έξιμες  δαπά

ση του Υπουρ

οιήθηκε και ι

υση διατηρε

κλήρωση  τη

σαν παρωχη

έσματος εξοπ

ν ανωτέρω ε

παρακολούθ

ν τα αποκτώ

ων ενεργητικ

α  στοιχεία  ε

ν τις ακόλου

ρέπει  να  χρ

χυση· 

ρέπει να είνα

έπει να αγορ

αστή και 

ρέπει  να  πε

χυση  και  να

άχιστον τρία

τικές δαπά

Κτίρια, εγκατ

τικές  δαπάνε

σία του περι

ων ΜΜΕ για ε

ς για παροχή 
α 

Σ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤ

ίηση συστημά

ς υποβολής τ

ς παροχής υπ

νες δίνονται 

άνες σε άυλα

η που σχετίζε

ες ώστε να ε

λεξιμότητας δ

άνες  πληρού

ργού Οικονο

ισχύει. 

είται στην π

ης  επένδυση

ημένα ή υπέ

πλισμό,   εφό

ελάχιστη απ

θησης της πρ

ώμενα στοιχε

ού άλλης επ

νεργητικού 

θες προϋποθ

ησιμοποιού

αι αποσβεστέ

ράζονται σύ

ριλαμβάνον

α  παραμένο

α έτη.   

άνες σε ενσώ

ταστάσεις κα

ες  για  κατα

βάλλοντος κ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

 εύλογων πρ

ΤΟΥΣ / ΤΕΧΝ

άτων διασφά

ης αίτησης χ

πηρεσιών πα

με τη μορφή

α και ενσώμα

εται με την π

πιτευχθεί υψ

δαπανών ορί

ύν  τους  όρο

ομίας, Υποδο

εριοχή όπου

ης.  Αυτό  δε

στησαν βλά

όσον η οικον

παιτούμενη π

ράξης.  

εία ενεργητι

πιχειρηματική

είναι  επιλέξ

θέσεις: 

νται  αποκλε

έα· 

μφωνα με το

ται  στα  στο

υν  συνδεδε

ώματα στοι

αι περιβάλλ

ασκευή,  ανα

και την υψηλ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ροσαρμογών

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜ

άλισης ποιότ

χρηματοδότη

ρακολούθησ

ή επιχορήγησ

ατα στοιχεία

προστασία π

ψηλότερο επ

ίζεται η ημε

ους  που  κα

ομών, Ναυτι

υ χορηγείται

ν  εμποδίζει

βες κατά τη

νομική δρασ

περίοδο και

ικού πρέπει 

ής εγκατάστ

ξιμα  για  τον

ειστικά  στην

ους όρους τη

οιχεία  ενεργ

εμένα  με  το

ιχεία ενεργ

λων χώρος  

αβάθμιση,  δ

λότερη ενεργ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ν για την κάλ

ΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚ

τητας και περ

ησης 

σης και διαχε

σης, αφορού

α ενεργητικο

εριβάλλοντο

πίπεδο ενεργ

ρομηνία υπο

αθορίζει  η  α

ιλίας & Τουρ

ι η ενίσχυση

ι  την  αντικα

ν περίοδο α

στηριότητα δ

ι  κατόπιν  έγκ

να είναι κα

ασης. 

ν  υπολογισμ

ν  επιχειρημα

ης αγοράς απ

ητικού  της 

ο  έργο  για 

γητικού  

διαμόρφωση

γειακή απόδ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

λυψη των ανα

ΚΗ ΥΠΟΣΤΗ

ριβαλλοντική

είρισης επενδ

ύν : 

ύ,  

ος, 

γειακής απόδ

οβολής της α

αριθμ.  1104

ρισμού (ΦΕΚ

 για τουλάχ

ατάσταση  μο

υτή, με άλλο

διατηρείται 

κρισης  του α

ινούρια. Δεν

ό  των  επενδ

ατική  εγκατά

πό τρίτους π

επιχείρησης

το  οποίο  χ

  κτιριακών 

οση.  

ονόμησης ενέ

αγκών ατόμ

ΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙ

ής διαχείριση

δύσεων 

δοσης.    

αίτησης χρημ

427/ΕΥΘΥ  10

Κ 3521/Β/01

χιστον τρία (3

ονάδας  ή  εξ

ο τουλάχιστ

στη συγκεκρ

αιτήματος α

ν επιτρέπετα

δυτικών  δαπ

άσταση  που

που δεν έχου

ς  στην  οποία

χορηγείται  η

υποδομών 

έργειας» 
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ης 

ματοδότησης

020/20.10.20

.11.2016) όπ

3) χρόνια, μ

ξοπλισμού  π

ον ισοδύναμ

ριμένη περιο

από  το αρμό

αι η απόκτησ

πανών,  εφόσ

υ  λαμβάνει 

υν σχέση με 

α  χορηγείτα

η  ενίσχυση 

με  σκοπό 

ς. 

016 

πως 

ετά 

που 

μου 

οχή 

όδιο 

σης 

σον 

την 

τον 

αι  η 

επί 

την 
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ακές επενδύσ

Κτιριακές  ε

εγκαταστάσε

εργαστηριακ

Εργασίες βελ

επενδυτικό σ

Κατασκευές,

αποβλέπουν

ΑμΕΑ «Σχεδι

Επεμβάσεις 

εσωτερικά) 

μη θερμομο

οροφή  επάν

δάπεδο ισογ

Στην κατηγο

τα λοιπά στα

Αντικατάστα

του Κανονισ

Φυτεμένο δώ

Αναβάθμιση

a) Η  εγκ

σύστη

αντικα

σύνολ

αντικα

πετρελ

καλορ

b) Η τοπ

όπως 

ρύθμι

κυκλο

κλπ., 

θέρμα

c) Αντλίε

d) Κατ’ α

Στην  κατηγο

λοιπές  εγκα

αποχωρισμό

Επισημαίνετ

συμπεριλαμ

Ενεργειακή α

και  ΣΗΘΥΑ. 

παροχή ζεστ

δοχείο  απο

εξυπηρέτησ

ων ΜΜΕ για ε

σεις περιλαμ

εργασίες,  η

εις,  στους

κούς χώρους

λτίωσης, ανα

σχέδιο. 

,  διαμορφώ

ν  στη  διευκό

ιάζοντας για

επί  του  κελ

στην επιστέγ

ονωμένη στέ

νω  από  ανο

γείου), με επ

ορία αυτή γί

αθερά ή κινη

αση  κουφωμ

σμού Ενεργει

ώμα. 

η συστήματο

κατάσταση  ν

ημα καυστήρ

ατάσταση  α

λό  του  κα

ατάσταση ή μ

λαίου  ή  υ

ριφέρ, ενδοδ

οθέτηση δια

χρονοδιακό

ση  των  μερ

φορητών, κλ

συμπεριλαμ

ανσης. 

ες Θερμότητ

αντιστοιχία τα

ορία  των  κτ

αταστάσεις  ο

ός τους να μ

ται ότι  όλες 

μβάνονται στ

αναβάθμιση

Στην  κατηγ

τού νερού χρ

οθήκευσης 

ης  των φορτ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

μβάνουν ενδ

ηλεκτρομηχα

  χώρους 

ς, χώρους πα

αβάθμισης κ

ώσεις,  επεκτ

όλυνση  πρό

όλους» του

λύφους με π

γαση (είτε α

γη), στην εξω

οιχτό  υπόστυ

πικάλυψη κα

νονται αποδ

ητά συστήμα

μάτων  και  υα

ιακής Αποδο

ος θέρμανσης

νέου  ή  αντ

ρα ‐ λέβητα 

αφορά  στον

ι  του  δικτ

μόνωση σωλ

υγραερίου  κ

απέδιο σύστ

ατάξεων αυτ

όπτες,  αυτομ

ρικών  φορτί

λπ), θερμοσ

μβανομένων 

ας. 

α ηλεκτρολο

τιριακών  συ

οι  οποίες  εί

μην είναι δυν

οι υπόλοιπε

την κατηγορί

η με συστήμα

γορία  αυτή 

ρήσης ή/και

νερού,  βάσ

τίων  θέρμαν

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

δεικτικά: 

ανολογικές 

παραγωγή

αροχής υπηρ

και διαμόρφ

τάσεις,  δια

σβασης  των

 ΥΠΕΚΑ.  

προσθήκη μό

αυτή διαμορ

ωτερική τοιχ

υλο  χώρο  (

ατά περίπτωσ

δεκτές και σ

ατα σκίασης 

αλοπινάκων

οτικότητας Κτ

ς/ψύξης. Στη

τικατάσταση

πετρελαίου 

ν  ηλεκτρομη

τύου  διανο

ληνώσεων, κ

και  τερματ

τημα, κλπ).

τομάτου ελέ

ματισμοί  αντ

ίων  (τρίοδη 

στάτες χώρω

συστημάτω

ογικά ως συν

υμπεριλαμβά

ίναι  συνδεδ

νατόν να γίν

ες μονάδες 

ία μηχανήμα

ατα Ανανεώσ

είναι  επιλέξ

ι υποβοήθησ

ση  στήριξη

νσης/  ψύξης

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

εργασίες, 

ής,  αποθήκ

ρεσιών και χώ

φωσης περιβά

ρρυθμίσεις 

ν  ΑμΕΑ,  σύμ

όνωσης  (τοπ

ρφώνεται ως

χοποιία, στο

pilotis)  ή  απ

ση είτε με επ

υμπληρωμα

(σκίαστρα, τ

ν  ή/  και  πλα

τιρίων. 

ην κατηγορία

  συστήματο

ή φυσικού 

ηχανολογικό

ομής  (αυτο

κλπ.). Δεν είν

ικές  μονάδ

γχου της λε

τιστάθμισης

ή  τετράοδη

ν, θερμοστα

ων  θερμιδομ

νοδευτικές ερ

άνονται  όλες

δεμένες  με 

νει χωρίς να

κλιματισμού

ατα – εξοπλισ

σιμων Πηγώ

ξιμη  η  τοπο

ση του κυρίω

ης,  σωληνώ

ς  που  λειτου

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

εγκατάστασ

κευσης  κα

ώρους διοίκη

άλλοντος χώ

των  κτιρια

μφωνα  με  τι

ποθέτηση θε

ς επίπεδο δώ

ον φέροντα ο

πό  άλλο  μη 

πιχρίσματα ε

ατικές  (και όχ

τέντες). 

αισίων  που  ν

α αυτή είναι 

ος  καυστήρα

αερίου ή υγ

εξοπλισμό 

ματισμοί,  κ

ναι επιλέξιμε

δες  απόδοσ

ιτουργίας το

ή/και  υδρα

η  ηλεκτροβά

ατικές κεφαλ

μέτρησης  για

ργασίες.  

ς  οι  ηλεκτρ

το  κτίριο  κα

α προκαλέσε

ύ –  αερισμο

σμός.   

ν Ενέργειας 

θέτηση  ηλια

ως συστήματ

ώσεις,  κλπ) 

υργεί  με  την

ονόμησης ενέ

ση  δικτύων

αι  διάθεση

ησης της επι

ώρου εφόσον

ακών  εγκατα

ις  Οδηγίες  Σ

ερμομόνωση

ώμα ή ως ορ

οργανισμό, κ

  θερμαινόμ

είτε με ελαφ

χι αυτοτελεί

να  πληρούν 

ι επιλέξιμες: 

α  ‐  λέβητα

γραερίου, Η 

ό  του  λεβητ

κυκλοφορητ

ες οι δαπάνε

σης  θερμότ

ου συστήματ

αυλικής  ισορ

άννα,  ρυθμ

λές θερμαντ

α  την  καταν

ρολογικές,  υ

ατά  τέτοιο 

ει καταστροφ

ύ,  λέβητες, 

(ΑΠΕ) για θέ

ακών  συστη

τος θέρμανσ

καθώς  κα

ν  αξιοποίηση

έργειας» 
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ν  και  ειδι

ς  προϊόντ

ιχείρησης. 

ν συνάδει με

αστάσεων  π

Σχεδιασμού 

ης  (εξωτερικά

ροφή κάτω α

καθώς και σ

ενο  χώρο  (π

φρά πετάσμα

ίς) δαπάνες 

τις  απαιτήσ

με  καινού

εγκατάστασ

τοστασίου  σ

τές,  καμινά

ες για δεξαμε

ητας  (σώμα

τος θέρμανσ

ρροπίας  για

ιστές  στροφ

ικών σωμάτ

νομή  δαπαν

δραυλικές,

τρόπο  ώστε

φή του κτιρί

καυστήρες  κ

έρμανση/ ψ

ημάτων  για 

σης (συλλέκτ

αι  συστήμα

η ανανεώσιμ

ικές 

ων, 

ε το 

που 

για 

ά ή 

από 

στην 

π.χ. 

ατα. 

για 

σεις 

ύριο 

ση / 

στο 

άδα, 

ενή 

ατα 

σης, 

α  τη 

φών 

ων, 

νών 

και 

ε  ο 

ίου. 

κλπ  

ύξη 

την 

της, 

ατος 

μης 
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πηγής ενέργ

συστήματος

Στην  κατηγο

λοιπές  εγκα

αποχωρισμό

Επισημαίνετ

εξοπλισμός. 

Μόνωση δικ

Εγκατάστασ

Παθητικά συ

Παρεμβάσει

άνες  κατασ

λόμενη πλήρ

αι  σύμφωνες

ως θα είναι μ

ακές υποδομ

πτωση μίσθω

ημερομηνία

πεται κατασκ

ημερομηνία

  περίπτωση

εται για τουλ

νεται ότι:  

Το  Πρόγραμ

έγγραφο, ότ

Σε  περίπτω

υποδομής, 

αποδοτικότη

ικανοποιητικ

Η  τεκμηρίω

(Πιστοποιητ

2015] του πρ

Δυνητικό Δικ

Η  τελική  ε

επιβεβαιωθε

κάθε περίπτ

Η χρηματοδό

α) η σκοπιμό

β) δεν προκύ

γ)  βοηθούν 

παρεμβάσει

Μηχανήματα

ων ΜΜΕ για ε

γειας, (π.χ. κ

ς συμπαραγω

ορία  των  κτ

αταστάσεις  ο

ός τους να μ

ται ότι όλες ο

  

κτύων μεταφ

η ολοκληρω

υστήματα φυ

ις για την επ

σκευής,  ανα

ρη  τεχνική μ

ς με  τις απα

η επιλέξιμες

μές πρέπει να

ωσης κτιριακ

α έγκρισης τ

κευή νέου κτ

α έγκρισης το

  και  σε  περ

λάχιστον τρί

μμα  αφορά 

τι υφίσταντα

ωση  αξιοποί

θα  πρέπει  ν

ητα  και  η  οι

κά επίπεδα η

ωση  για  τη

ικό Ενεργεια

ροτεινόμενο

καιούχο με τ

επιλεξιμότητ

εί με την έκδ

τωση πριν τη

ότηση παρεμ

ότητα τεκμηρ

ύπτει οικονο

στην  επίτε

ις. 

α και λοιπός

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

αυστήρας β

ωγής ηλεκτρι

τιριακών  συ

οι  οποίες  εί

μην είναι δυν

οι υπόλοιπες

φοράς συστη

μένων συστ

υσικού και ε

εξεργασία α

αβάθμισης, 

μελέτη,  υπογ

ραίτητες  εγκ

ς.  

α είναι προσ

κών υποδομ

ου επενδυτι

τιρίου η διά

ου επενδυτικ

ρίπτωση  παρ

ία έτη μετά 

σε  κτήρια 

ι νόμιμα.  

ησης  Ανανε

να  διεξάγετ

ικονομική  σκ

η εξοικονόμη

ην  αναγκαιό

ακής Απόδοσ

ου κτιρίου στ

την υποβολή

α  των  δαπ

δοση Π.Ε.Α. 

ν οριστική π

μβάσεων Αν

ριώνεται επα

ομική δραστη

ευξη  εξοικον

  εξοπλισμός

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ιομάζας, αντ

ισμού και θε

υμπεριλαμβά

ίναι  συνδεδ

νατόν να γίν

ς μονάδες σ

μάτων θέρμ

ημάτων διαχ

νεργειακού 

αποβλήτων 

διαμόρφωσ

γεγραμμένη 

κρίσεις  και 

σαρμοσμένες

μών αυτή πρ

ικού σχεδίου

άρκεια πρέπε

κού σχεδίου

ρατάσεων  γ

την αναμενό

που  διαθέ

εώσιμων  Πη

ται  ανάλυση

κοπιμότητα 

ηση ενέργεια

ότητα  υλοπ

σης) ή τον Εν

την υφιστάμε

ή της Πρότασ

πανών  από 

(όπου αυτό 

παραλαβή το

νανεώσιμων 

αρκώς και απ

ηριότητα (πώ

νόμησης  εν

ς 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

τλίες θερμότ

ερμότητας υψ

άνονται  όλες

δεμένες  με 

νει χωρίς να

υμπεριλαμβ

μανσης/ψύξη

χείρισης ενέ

τεχνητού φω

σης  κτιριακώ

από αρμόδ

αδειοδοτήσε

ς στις ειδικές

ρέπει  να συν

υ. Ειδικά σε 

ει να ανέρχε

.  

για  λόγους  α

όμενη ημερο

έτουν  οικοδ

ηγών  Ενέργ

η  κόστους‐οφ

του υπό  έντ

ας της επένδ

ποίησης  της

νεργειακό έλ

ενη κατάστα

σης. 

την  υλοπο

απαιτείται) 

ου έργου.  

Πηγών Ενέρ

πό σχετική α

ώληση ηλεκτ

έργειας,  σε

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

τητας, ηλιοθ

ψηλής απόδ

ς  οι  ηλεκτρ

το  κτίριο  κα

α προκαλέσε

άνονται στη

ης. 

ργειας σε κτί

ωτισμού. 

ών  εγκατασ

διο  /αρμόδιο

εις,  όπως  ορ

ς λειτουργικέ

νεχίζεται  για

περίπτωση π

ται σε τουλά

ανωτέρας  βί

ομηνία ολοκ

ομική  άδεια

γειας  ανεξά

φέλους  προ

ταξη  έργου, 

δυσης. 

ς  Πράξης  π

λεγχο του Ν.

αση του, το ο

οίηση  των 

μετά το πέρ

γειας είναι ε

ανάλυση κόσ

τρικής ενέργε

συνδυασμό

ονόμησης ενέ

θερμικά συστ

δοσης (ΣΗΘΥΑ

ρολογικές,  υ

ατά  τέτοιο 

ει καταστροφ

ην κατηγορία

τίρια (BEMS)

στάσεων  πρ

ους μηχανικό

ρίζει  η  κείμε

ές ανάγκες τ

α  τουλάχιστο

που στο επε

άχιστον δεκα

ίας,  η  μίσθω

κλήρωσης το

α  ή  άλλο  ν

άρτητα  από 

οκειμένου  ν

  καθώς  και 

προκύπτει  α
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έργειας» 
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να  κρίνεται
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τατεθεί από 
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και 
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πιχειρήσεις 

ου να αναγρ

σίου,  ή  σειρ

ιαγραφές, τε

ες τρεις (3) π

ογικό  εξοπλ

νικών  προδ

υποβολή  μια

ν ενδεικτικά 
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ι το κόστος μ

σμού που  χ

ίναι  επιλέξιμ

εύεται η επι

α με τους όρ
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οβλεπόμενα 

Α.Π.Ε.  για  τ
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ρηματικό  σχ

αι  δεν  κριθο

σης  κατά  τη

εύλογο και σ

τατικά αυτοτ

ράδοσης κα).

την  φορολο

ή Νομοθεσία

έργειας» 
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ε την επίβλε

οφείλουν 

διατάξεων,  π

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ 

σκολεύουν 

ληνική γλώσ

ξιμότητας  το

έγγραφα κα

ς  και  επαρκο

εξόφληση  τ

ν μηχανημάτ

ο  ή  και  τρίτο

ς για τον έλε

ύνται από το

ακών και άλλ

συγκεκριμέν

ς, καθώς και 

έδιο  κατά 

ούν  επιλέξιμ

ην  πιστοποίη

σχετικό. 

τιμολόγησης

. 

ογική  αρχή 

α. 

εψη 

να 

που 

ΣΕΙΣ 

ΚΑΙ 

την 

σσα, 

ους. 

αι οι 

ούς 

του 

των 

ους 

γχο 

ους 

λων 

νων 

για 

την 

μες, 

ηση 

ς σε 

και 
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6.3. Π

6.3.1. Π

Ο  προϋ

προϋπολ

των 330

Κάθε  δ

μεγαλύτ

αυτή,  π

παρακολ

υπερβάλ

Σε  κάθε

μεγαλύτ

 

6.3.2. Δ

Η  χρονι

Απόφασ

Η ημερο

Παράτασ

δοθεί  μ

τουλάχισ

παράτασ

Αναπτυξ

Αξιολόγη

Επίσης π

Σε κάθε 

από την 

επενδυτ

 7. ΧΡΗ

7.1. Χρ

Η συνολ

Στο  πλα

συγχρημ

Η  ΕΥΔ  Η

περιπτώ

διαθέσιμ

«Ενίσχυση τω

ΡΟΫΠΟΛΟΓ

Προϋπολογι

ϋπολογισμό

λογισμός) π

.000,00€.  

υνητικός  δι

τερο του μέγ

παρόλο  που

λούθησης‐ελ

λλοντος κόστ

  περίπτωση

τερος του ως

Διάρκεια τω

ική  διάρκεια

σης ένταξης. 

ομηνία έναρξ

ση της διάρκ

μετά  από  α

στον  δύο  (2

σης  και  η  τρ

ξιακού Προγ

ησης. 

προβλέπεται

περίπτωση, 

υπογραφή τ

τικού σχεδίου

ΗΜΑΤΟΔΟΤ

ρηματοδότ

λική μέγιστη 

αίσιο  της  πα

ματοδοτούμε

Ηπείρου  δύ

ώσεις  που  ε

μοι από το Ε

ων ΜΜΕ για ε

ΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓ

ισμός έργων

ς  των  επε

πρέπει να αν

ικαιούχος  μ

γιστου επιχο

υ  οι  υπερβά

λέγχου  απο

τους, καλύπτ

  ο  επιχορηγ

ς άνω τιθέμε

ων έργων 

α  υλοποίηση

 

ξης κάθε έργ

κειας υλοποί

αξιολόγηση  τ

2)  μήνες  πρ

ροποποίηση 

ραμματισμο

ι παράταση τ

εάν ο Δικαι

της απόφασ

υ το διάστημ

ΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

τηση Πρόσκ

Δημόσια Δα

αρούσας  πρ

ενης δημόσι

ύναται  να  α

ίτε  προκύπτ

Π πόροι για 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΓΩΝ – ΔΙΑΡΚ

ν 

ενδυτικών  σ

νέρχεται του

μπορεί  να 

ορηγούμενου

άλλουσες  δ

οτελεί  το  σ

τεται αποκλε

γούμενος  πρ

νου κατώτερ

ης  των  έργω

γου θα γίνει 

ίησης των έρ

τεκμηριωμέν

ριν  τη  λήξη

της  αντίστο

ού της Περιφ

της διάρκεια

ιούχος δεν υ

σης χρηματοδ

μα αυτό τροπ

Α 

κλησης 

απάνη της Πρ

όσκλησης  δ

ας δαπάνης.

αυξήσει  περ

τει  ισοβαθμ

τη χρηματοδ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΚΕΙΑ ΥΛΟΠ

σχεδίων  πο

υλάχιστον στ

πραγματοπο

υ προϋπολογ

δαπάνες  δεν

σύνολο  της

ειστικά με ιδ

ροϋπολογισμ

ρου ορίου.

ων,  είναι  έ

μετά την υπ

ργων, η οποί

νου  αιτήμα

  του  έργου

οιχης  Απόφα

φέρειας Ηπε

ας υλοποίησή

ποβάλλει αί

δότησης, το 

ποποιείται α

ρόσκλησης ε

δύναται  να 

. 

αιτέρω  το 

μία  των  τελ

δότηση των 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΟΙΗΣΗΣ 

ου  δύνατα

το ποσό των

οιήσει  επεν

γισμού, δηλ

ν  επιχορηγο

ς  επενδυτικ

διωτική συμμ

μός  κάθε  επ

ως  18  μήνε

οβολή της α

ία δεν μπορε

ατος,  που  υ

υ.  Απαραίτη

ασης  Ένταξη

είρου, εάν δε

ής των για λό

ίτημα για ενδ

έργο απεντά

αναλογικά. 

κτιμάται ότι 

ενταχθούν  π

διαθέσιμο  π

λευταίων  στ

θετικά αξιολ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ι  να  επιδο

80.000€ και

νδυτική  πρό

αδή των 330

ούνται,  αντι

κής  πρότασ

μετοχή. 

πενδυτικής  π

ες  από  την 

ίτησης χρημ

εί να υπερβε

ποβάλλεται 

τη  προϋπόθ

ης‐Χρηματοδ

εν αλλοιώνο

όγους ανωτέ

διάμεσο έλε

άσσεται. Σε 

θα ανέλθει 

πράξεις,  έω

προϋπολογισ

ην  κατάταξ

λογημένων π

ονόμησης ενέ

οτηθεί  (επ

ι με ανώτατ

όταση  με  π

0.000,00€. Σ

ικείμενο  αξ

σης  και  το

πρότασης  π

ημερομηνία

ματοδότησης

εί τους έξι μή

  στην  ΔΙΑΠ

θεση  είναι 

δότησης  από

ονται τα απο

έρας βίας. 

εγχο εντός δ

περίπτωση π

σε 5.000.00

ως  το  150% 

σμό  της  πρ

η  σχεδίων 

προτάσεων. 

έργειας» 
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ιχορηγούμεν

το όριο το πο

προϋπολογισ

Στην περίπτω

ξιολόγησης 

ο  σύνολο  τ

πρέπει  να  εί

α  έκδοσης 

ς.  

ήνες, μπορεί

Π  σε  διάστη

η  έγκριση 

ό  τη  Διεύθυν

οτελέσματα 

έκα (10) μην

παράτασης τ

0 €.  

της  συνολι

ρόσκλησης  σ

είτε  υπάρχο

νος 

οσό 

σμό 

ωση 

και 

του 

ίναι 

της 

ί να 

ημα 

της 

νση 

της 

νών 

του 

κής 

στις 

ουν 
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7.2. Π

Τα ποσο

της  παρ

αντίστοι

7.2.1 Επ

Η δράση

όπως πε

7.3. Ιδ

Για  την

χρησιμο

δυνατόν

ΕΤΕΑΝ Α

δανείων

Σε περίπ

•  ο

μορφές 

•  π

επιχορηγ

 π

• 

συνδυασ

χρηματο

ίσο του ε

•  ο

χρηματο

Τα χρημ

Επισημα

Επιχορήγ

Κανονισ

Η  έντασ

υπερβαί

οποίος ι

Η  ιδιωτι

παραστα

Στην περ

ορίου,  ό

επιχορηγ

Ο  τραπε

τραπεζικ

άλλους 

Επιτρέπε

«Ενίσχυση τω

οσοστό  ενί

οστά ενίσχυσ

ούσας  αναλ

ιχα. 

ενδυτικές δα

η αναφέρετα

εριγράφοντα

διωτική συμ

ν  κάλυψη  τ

ποιήσει  ιδίο

ν να υποστηρ

ΑΕ για λήψη

ν με χαμηλό ε

πτωση που χρ

οι  διατάξεις

στήριξης για

πρέπει να τη

γήσεων με χ

πρέπει να δι

μπορεί ο συ

σμένων μορφ

οδοτικού εργ

επιχορηγούμ

οι  επιχορηγ

οδοτικά εργα

ατοδοτικά ε

αίνεται  ότι  ό

γησης  (ΑΙΕ) 

μοί χορήγησ

ση  της  ενίσ

ίνει  τη  μέγισ

σχύει κατά τ

ική  συμμετο

ατικών σύμφ

ρίπτωση που

όπως  ορίζετα

γούμενου πρ

εζικός  δανε

κού  δανείου

χρηματοδο

εται  η  κίνησ

ων ΜΜΕ για ε

ίσχυσης 

σης των επεν

λυτικής  πρόσ

απάνες σε ε

αι σε ενίσχυσ

αι αναλυτικά 

μμετοχή 

της  ιδιωτικ

ους  πόρους 

ρίζεται από 

 επενδυτικο

επιτόκιο και

ρηματοδοτικ

ς  που  ισχύο

α τις εν λόγω

ηρούνται οι 

χρηματοδοτι

ιενεργούντα

υνδυασμός τ

φών στήριξη

γαλείου υπο

μενου π/υ το

γήσεις  δεν 

αλεία του ΕΣ

ργαλεία του

όταν  το  χρη

αυτής  σωρε

σης των ενισχ

σχυσης,  εκφ

στη  ένταση 

την ημερομη

οχή  του  δικα

φωνα με τα ο

υ το υποβαλλ

αι  στην  ενό

ροϋπολογισμ

ισμός  δεν  ε

υ  ή  ομολογι

οτικούς  οργ

ση  του  ανωτ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

νδυτικών σχε

σκλησης  είνα

νσώματα κα

ση των επενδ

στις επιλέξι

ής  συμμετο

(ίδια  συμμε

τα χρηματοδ

ού δανείου ή

ι ευνοϊκούς ό

κά εργαλεία 

υν  για  τα  χ

ω πράξεις.  

ισχύοντες κα

κά εργαλεία

ι χωριστές λ

τους να καλύ

ης δεν υπερβ

οστηριζόμενο

ου επενδυτικ

χρησιμοποι

ΠΑ.  

 ΕΣΠΑ δεν χρ

ηματοδοτικό

εύει  με  την 

χύσεων όταν

φραζόμενη 

ενίσχυσης  π

ηνία χορήγησ

αιούχου  της 

οριζόμενα στ

λόμενο επεν

ότητα  6.4.1, 

μού θα θεωρ

είναι  υποχρ

ιακού  δανείο

γανισμούς, 

τέρου  δανεί

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

εδίων για το 

αι  60%  Δημ

αι άυλα στοι

δυτικών δαπ

ιμες δαπάνες

οχής,  ο  δυ

ετοχή)  ή/και

δοτικά εργα

ή λήψη εγγυ

όρους. 

του ΕΣΠΑ συ

χρηματοδοτι

ανόνες της Έ

α του ΕΣΠΑ.

λογιστικές εγ

ύπτει την ίδι

βαίνει το συν

ο από το ΕΣ

κού σχεδίου

ιούνται  για

ρησιμοποιού

ό  εργαλείο 

επιχορήγησ

ν αφορά τις ί

σε  ακαθάρ

που  προσδιο

σης της ενίσχ

ενίσχυσης  (

την παρούσα

νδυτικό σχέδ

το  ποσό  πέ

ρείται ιδιωτι

εωτικός.  Εά

ου  εκδιδομέ

αποκλειόμε

ίου  να  γίνετ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

σύνολο των

μόσια  Επιχορ

ιχεία ενεργη

πανών σε ενσ

ς. 

υνητικός  δι

ι  δάνειο.  Το

αλεία του ΕΣ

υητικής επισ

υνδυάζονται

κά  εργαλεία

Ένωσης περί 

γραφές για τ

ια δαπάνη υ

νολικό ποσό

ΠΑ μαζί με τ

). 

  την  αποπ

ύνται για τη 

εμπεριέχει 

ση  κατά  τον 

ίδιες προσδι

ριστο  ισοδύ

ορίζεται  στο

χυσης στη συ

(επιχείρηση)

α πρόσκληση

διο έχει προϋ

έραν  της  δη

ική συμμετοχ

άν  χρησιμοπ

ένου  σε  δημ

ενης  της  μ

ται  και  μέσω

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

 επιλέξιμων 

ρήγηση  και 

ητικού 

σώματα και ά

καιούχος  τη

ο  δάνειο  που

ΠΑ, όπως π.

τολής, β)  τη

ι με επιχορηγ

α  του  ΕΣΠΑ 

κρατικών εν

την κάθε μορ

πό τον όρο 

της συγκεκρ

την Επιχορή

ληρωμή  στ

προχρηματο

ενίσχυση,  τ

υπολογισμό

ιορίσιμες επ

ναμο  επιχο

ν  χάρτη  περ

υγκεκριμένη

)  αποδεικνύ

η. 

ϋπολογισμό 

μόσιας  δαπ

χή για την υλ

ποιηθεί  θα  π

μόσια  ή  μη 

μορφής  αλ

ω  αλληλόχρε

ονόμησης ενέ

δαπανών το

40%  Ιδιωτι

άυλα στοιχεί

ης  ενίσχυσ

υ  θα  χρησιμ

.χ. α) παροχ

ην παροχή επ

γήσεις: 

εφαρμόζοντ

νισχύσεων κα

ρφή στήριξη

ότι το άθρο

ριμένης δαπ

ήγηση να είν

τήριξης  που

οδότηση επιχ

το  Ακαθάρισ

ό  του  ορίου 

πιλέξιμες δαπ

ορήγησης,  δ

ριφερειακών

η περιοχή. 

εται  με  την 

μεγαλύτερο

πάνης  για  τη

λοποίηση το

πρέπει  να 

  εγγραφή,  ή

λληλόχρεου 

εου  λογαρια

έργειας» 
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ους στο πλαί

ική  συμμετο

ία ενεργητικ

ης  μπορεί 

μοποιηθεί  εί

ή εγγύησης 

πιχειρηματικ

ται  σε  όλες 

αι συνδυασμ

ης. 

οισμα όλων τ

άνης (το τμή

ναι μικρότερ

υ  ελήφθη  α

χειρήσεων.

στο  Ισοδύνα

που θέτουν

πάνες .  

δεν  μπορεί 

ν  ενισχύσεω

εξόφληση  τ

ο του ανώτατ

ην  κάλυψη  τ

ου σχεδίου.

έχει  τη  μορ

ή  δανείου  α

λογαριασμ

ασμού,  εφόσ

ίσιο 

οχή, 

κού, 

να 

ίναι 

της 

κών 

τις 

μού 

των 

ήμα 

ο ή 

από 

αμο 

ν  οι 

να 

ν  ο 

των 

του 

του 

ρφή 

από 

μού. 

σον 
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υπάρχει 

προορίζε

επενδυτ

προσφύγ

υποχρεω

με  τις  α

αλληλόχ

Είναι  δυ

παροχή 

χρηματο

καταβολ

σύμβαση

εκχώρησ

πράξεις,

παρακολ

Οι  χρεω

χρεωστι

δικαιούχ

7.4. Δι

Ο επιχορ

τους περ

  

ΕΠΙΛΕΞΙΜ

1.ΚΤΙΡΙΑ

2.ΜΗΧΑ

2.5 Μετα

3.ΛΟΓΙΣΜ

4.ΔΑΠΑΝ

ΣΥΜΒΟΥ

 

Σημειών

όταν το 

τελική  ε

περίπτω

«Ενίσχυση τω

ι  ξεχωριστή 

εται  για  την

τικό δάνειο μ

γει  σε  δαν

ωμένη να πρ

απαραίτητες

χρεου λογαρ

υνατή η  εκχώ

βραχυπρόθ

οδότησης  πο

λή της δημόσ

η  εκχώρηση

σης,  ο  επενδ

, καθώς και τ

λούθησης το

ωστικοί  τόκο

κές  συναλλ

χου δεν είνα

ιάρθρωση 

ρηγούμενος 

ριορισμούς π

ΜΗ ΚΑΤΗΓΟ

Α, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ

ΝΗΜΑΤΑ ΚΑ

αφορικά Μέ

ΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠ

ΝΕΣ  ΠΡΟΣ 

ΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠ

νεται  ότι  ένα

ποσοστό υλ

επαλήθευση

ωση κάτω του

ων ΜΜΕ για ε

πράξη  στο

ν  υλοποίηση

μπορεί να λα

νεισμό  για 

ροσκομίσει κ

ς  πρόσθετες

ιασμού. 

ώρηση  της  δ

θεσμου  δαν

ου  χρησιμοπ

σιας χρηματ

ης,  για  το  ισ

δυτής  είναι 

τη σύμβαση

ου προγράμμ

οι,  οι  προμ

αγματικές  δ

αι επιλέξιμη δ

Προϋπολογ

προϋπολογι

που αναφέρο

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡ

ΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ

έσα 

ΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓ

ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε

α  επενδυτικό

λοποίησης το

η/πιστοποίησ

υ ελάχιστου 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ον  εν  λόγω

  της  επένδυ

αμβάνεται κ

την  κάλυψ

κατά την υλο

ς  πράξεις  ε

δημόσιας  χρ

νείου  που 

ποιείται  για 

οδότησης γί

σόποσο  τμή

υποχρεωμέ

η εκχώρησης

ματος. 

ήθειες  χρημ

διαφορές  κα
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ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Σε  περίπ

επενδυτ

αναγκαί

 10. ΚΡΙ

10.1. Ο

10.1.1. Α

H αξιολό

επιλέγετ

Οι αξιολ

της  πρό

υπεύθυν

Οι αξιολ

Για τις α

Οι  αξιολ

αποτελε

10.1.2. Ε

Για τις α

του  Περ

οποία  εξ

επενδυτ

Στην  απ

ορίζοντα

Τα μέλη τ

αποτελεσ

10.2. ΔΙ

Με  το 

αξιολόγη

Διεύθυν

Η ΔΙΑΠ α

αξιολόγη

Σημειών

διασταυ

αποφευ

Η αξιολό

 Σ

 Σ

 Σ

«Ενίσχυση τω

πτωση  διαπ

τικό σχέδιο θ

ίο επί των υπ

ΙΤΗΡΙΑ & ΔΙ

ΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟ

Αξιολογητές

όγηση κάθε 

ται από στελ

λογητές δεν έ

όσκλησης  κα

νης δήλωσης

λογητές ορίζο

ανάγκες της α

λογητές  δε 

εσμάτων των

Επιτροπή αξ

ανάγκες της 

ριφερειάρχη 

ξετάζει  σε δ

τικού σχεδίου

πόφαση  σύσ

αι τα μέλη τη

της Επιτροπή

σμάτων των έ

ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

πέρας  της 

ησής  των  υπ

νσης Αναπτυξ

αναλαμβάνε

ησης, καθώς

νεται  ότι  κα

υρώσεις  δεδ

υχθούν και ε

όγηση είναι σ

ΣΤΑΔΙΟ Α : έ

ΣΤΑΔΙΟ Β: έλ

ΣΤΑΔΙΟ Γ : α

ων ΜΜΕ για ε

πιστωθέντων

θα απορριφθ

ποβληθέντων

ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

ΟΛΟΓΗΣΗΣ

ς 

υποβαλλόμε

λέχη της Περ

έχουν τη δυ

αι  θα  πρέπ

ς για τη μη σ

ονται με σχετ

αξιολογικής δ

θα  μπορο

ν έργων. 

ξιολόγησης 

εγκριτικής δ

Ηπείρου.  Η

δεύτερο βαθ

υ στο Π.Σ.Κ.Ε

στασης  θα  π

ης και ότι άλλ

ής Αξιολόγηση

ργων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ

ηλεκτρονική

ποβληθέντω

ξιακού Προγ

ει όλες τις απ

ς και της κατα

ατά  τον  έλεγ

δομένων,  ώ

ξαρθρωθού

συγκριτική κ

λεγχος πληρ

λεγχος επιλε

ξιολόγηση τω

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ν  ελλείψεων

θεί ως μη πλ

ν δικαιολογη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ

 ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ενου επενδυ

ιφέρειας Ηπ

νατότητα να

πει  να  διαθ

σύγκρουση σ

τική απόφασ

διαδικασίας 

ούν  να  ασχ

διαδικασίας 

Η  Επιτροπή  Α

θμό και ορισ

Ε. 

περιγράφοντ

λο απαιτείτα

ης δε θα μπορ

ΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕ

ής  υποβολή

ων  σχεδίων, 

γραμματισμο

παιτούμενες

αχώρησης ό

γχο  και  την 

ώστε  να  επα

ν φαινόμενα

και περιλαμβ

ρότητας. 

ξιμότητας πρ

ων προτάσεω

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ν  στο  φάκελ

λήρες. Η ΔΙΑ

ητικών ‐ στοι

ΣΗΣ – ΕΓΚΡΙ

Ν ΧΡΗΜΑΤΟ

υτικού σχεδί

πείρου ως ΕΦ

α είναι συντά

θέτουν  την 

συμφερόντων

ση του Περιφ

 θα είναι στη

χοληθούν  με

της δράσης

Αξιολόγησης

στικοποιεί  τη

ται  λεπτομε

αι.  

ρούν να ασχο

ΩΝ ΧΡΗΜΑ

ς  των  αιτήσ

η  οποία  πρ

ού (ΔΙΑΠ) της

ς ενέργειες τ

όλων των απα

αξιολόγηση

αληθευθεί 

α απάτης σε

βάνει 3 (τρία

ρότασης. 

ων ανά ομάδ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

λο  δικαιολο

ΑΠ δύναται ν

ιχείων της πρ

ΣΗ ΠΡΑΞΕΩ

ΟΔΟΤΗΣΗΣ

ου διενεργεί

Φ και διαθέτε

άκτες προτά

απαιτούμεν

ν.  

φερειάρχη Η

η διάθεση τω

ε  την  παρα

ς θα συσταθ

ς  αποτελεί  δ

ην  τελική βα

ρώς  οι  αρμ

οληθούν με τη

ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

σεων  χρημα

ραγματοποιε
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της διοργάνω
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η  των  επενδ
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η  ανεξαρτη
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ων αξιολογητ

ακολούθηση
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τών όλο το σ

η  και  την  π

 Αξιολόγηση
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Οι έλεγχ

Η  αξιολ

προκύπτ

πρέπει ν

10.2.1. Π

Στον αξιο

οποία  κ

υποβολή

παρούσα

προσκόμ

Η υπόλο

Γ  «αξιολ

αξιολόγη

πλήρως.

του  φυσ

κριτηρίω

αξιολόγη

του. Στη

καθώς κ

πρόταση

Σε κάθε 

κριτήρια

Μετά  τη

αξιολόγη

10.2.2. Δ

Η Επιτρο

της  κάθ

αναβαθμ

από τεκμ

Ο τρόπο

αξιολογε

Η Επιτρο

 
α

 

 

Σημειών

βαθμολο

Το  πρακ

αποτελέ

«Ενίσχυση τω

χοι των σταδί

όγηση  του 

τει  από  το  ά

να τηρεί ελάχ

Πρωτοβάθμ

ολογητή ανο

καταχωρήθη

ής και όλα τα

ας πρόσκλησ

μισε ο δυνητ

οιπη αξιολόγ

λόγηση  των

ησης  το  οπο

. Ο αξιολογη

σικού  φακέλ

ων του κάθε 

ησης  και αφ

ν συνέχεια 

και την βαθμ

ης. 

περίπτωση 

α ανεξάρτητα

ην  οριστικοπ

ησης την Επι

Δευτεροβάθ

οπή Αξιολόγ

θε  πρόταση

μολόγηση κα

μηριωμένη ε

ος με τον οπ

εί, είναι ακρ

οπή Αξιολόγη

Πίνακα  εγκ

αναλογούσα

Πίνακα εγκε

Πίνακα απορ

νεται  ότι  οι

ογία του Στα

κτικό  διαβιβ

έσματα  της 

ων ΜΜΕ για ε

ίων Α και Β α

σταδίου  Γ  γ

άθροισμα  τ

χιστο συνολ

μια Αξιολόγη

οίγουν στο Π

καν  από  το

α πεδία αυτή

σης και  τα δ

τικός δικαιού

γηση των στα

ν  προτάσεων

οίο  παρέχει 

ητής σύμφων

λου  και  τις

σταδίου, ει

φού  το συμπ

ο αξιολογητ

μολογία κάθε

ο αξιολογητ

α εάν στο/α 

ποίηση  του  σ

ιτροπή Αξιολ

θμια Αξιολόγ

γησης οριστι

ς  έχοντας 

αι  τη διαφο

εισήγηση.  

ποίο η Επιτρο

ιβώς ίδια με

ησης συντάσ

κεκριμένων 

α δημόσια δα

κριμένων αι

ρριφθεισών 

ι  προτάσεις

αδίου Γ. 

βάζεται  στην

αξιολόγηση

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

απαιτούν την

γίνεται  ανά 

ης  βαθμολο

ικό αποτέλεσ

ηση 

Π.Σ.Κ.Ε. στην 

ον  δυνητικό 

ής δύναται ν

δικαιολογητι

ύχος.  

αδίων Α «έλ

ν  ανά  ομάδ

η  ΕΥΔ  Περ

να με τα στο

ς  οδηγίες  β

ισάγει την σχ

πληρώσει πλ

τής εισάγει σ

ε ομάδας κρι

τής διενεργεί

στάδια Α ή/κ

συνόλου  τω

λόγησης. 

γηση  

κοποιεί την 

την  ευθύνη

ροποίηση το

οπή Αξιολόγ

ε του πρωτοβ

σσει πρακτικ

αιτήσεων  π

απάνη για κά

ιτήσεων μη ε

αιτήσεων, λ

ς  κατατάσσο

ν  ΔΙΑΠ,  ώστ

ης  και  τον 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ν εκπλήρωσ

κριτήριο  Η

ογίας  κάθε  κ

σμα όπως αν

ενέργεια «Α

δικαιούχο 

να τροποποιη

ικά και στοι

λεγχος πληρό

δα  κριτηρίω

ιφέρειας  Ηπ

οιχεία της πρ

αθμολόγηση

χετική βαθμ

λήρως  το αν

στο ΠΣΚΕ τα

ιτηρίων και τ

ί πλήρως την

και Β η πρότ

ων  αξιολογήσ

τελική βαθμ

η  ελέγχου  τ

ου φυσικού 

γησης διενερ

βάθμιου αξιο

κό που περιλ

προς  ενίσχυ

άθε εγκεκριμ

ενισχυόμενω

λόγω αρνητικ

ονται  στους

τε  να  εκδοθ

κατάλογο  δ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

η όλων των 

συνολική  β

κριτηρίου  επ

ναφέρονται 

Αξιολόγηση»

της  ενίσχυσ

ηθούν από τ

ιχεία  του φυ

ότητας», Β «

ν»  γίνεται  ε

πείρου  και  τ

ρόσκλησης, τ

ης  εκάστου 

μολόγηση το

νεβάζει  σε p

αποτελέσμα

το ΠΣΚΕ υπο

ν αξιολόγησ

ταση κρίνετα

σεων  η  αξιολ

μολογία και 

της  αξιολόγ

και οικονομ

ργεί την αξιο

ολογητή.  

λαμβάνει: 

υση,  με  το

μένη αίτηση

ων, λόγω εξά

κής αξιολόγη

ς  πίνακες  μ

θεί  απόφασ

δυνητικών  δ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

κριτηρίων.  

βαθμολογία 

πί  τον  συντε

στο ΠΑΡΑΡΤ

όλα τα πεδί

σης  στο  Π.Σ

τον αξιολογη

υσικού  και η

έλεγχος επιλ

εκτός  ΠΣΚΕ 

το  οποίο  ο 

τα δεδομένα

κριτηρίου 

υ κριτηρίου 

df  αρχείο ω

ατα του ελέγ

ολογίζει την σ

η και αξιολο

αι μη πλήρης

λόγηση  προ

το φυσικό κ

γησης  και  ό

μικού αντικε

ολόγηση, καθ
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έργειας» 

-31- 

υτικού  σχεδ

θμισής  του 

ρτήματος Ι.1

το  στάδιο 

τα στοιχεία 

ύ φακέλου π

πρότασης» 

οιημένο  έντυ

ς  συμπληρώ

λής, τα στοιχ

το  σύνολο  τ

οιημένο έντυ

την αξιολόγη

ταδίων Α κα

αθμολογία κά

μολογεί όλα

αραδεκτή.  

πόμενο  στά

ικό αντικείμε

ι  σκόπιμο 

πρότασης μ

πεδία τα οπ

γισμό  και 

ού πρόσκλησ

ύμφωνα  με 

Ηπείρου  με 

κας  Κατάτα

ίου 

και 

1 τα 

της 

της 

που 

και 

υπο 

ώνει 

χεία 

των 

υπο 

ηση 

ι Β, 

άθε 

α τα 

άδιο 

ενο 

την 

ετά 

ποία 

την 

σης 

τη 

τα 

αξης 

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«
 

οριστικο

Ηπείρου

Κάθε δυ

αξιολόγη

Κάθε υπ

του φυσ

συστημέ

άσκησης

  

10.3. ΚΡ

Η αξιολό

τρία  στά

ΣΤΑΔΙΟ Α

Τα κριτή

1. Τυπι

ΣΤΑΔΙΟ 

1. Δικα

2. Περί

3. Μη ε

4. Υποβ

αρμο

5. Πληρ

6. Η πρό

7. Πράξ

στόχ

Ο έλεγχο

γίνεται δ

ΣΤΑΔΙΟ 

 ΟΜΑΔΑ

1. Συστ

2. Μέσ

αίτη

«Ενίσχυση τω

οποιείται.  Η 

υ www.php.g

υνητικός δικα

ησης. 

ποψήφιος πο

σικού ή/και 

ένη επί αποδ

ς ένστασης ε

ΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞ

όγηση διενερ

άδια. 

Α –ΈΛΕΓΧΟΣ

ήρια βάσει τω

ική πληρότη

Β – ΕΛΕΓΧΟΣ

αιούχος που 

ίοδος υλοπο

επικάλυψη τ

βολή  αποφά

οδίων οργάν

ρούνται όλε

όταση κρίνετ

ξη  η  οποία 

χους ή/ και σ

ος των σταδ

δεκτή και η τ

Γ – ΑΞΙΟΛΟΓ

Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

τήματα διαχ

σος ρυθμός 

σης χρηματο

ων ΜΜΕ για ε

απόφαση 

gov.gr και στ

αιούχος ενη

ου το επενδυ

οικονομικού

δείξει επιστο

εντός συγκεκ

ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ργείται βάσε

Σ ΠΛΗΡΟΤΗΤ

ων οποίων α

τα της υποβ

Σ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

εμπίπτει στη

οίησης εντός 

των χορηγου

άσεων  των 

νων  

ς οι προϋπο

ται ως παρα

εμπίπτει  στ

στα πεδία πα

ίων Α και Β 

τιμή «δεν εφ
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επιχορηγούμ

οίησης  πρέπ

ερομηνία λή

ύχων  γίνετα

μένο όργανο

θευσης‐  του

ης επιλεξιμό

ησή  τους  καθ

ς,  της  ορθότ

και των συγ

των  δαπανώ

ους, 

ωτότυπων  π

κών,  τα  οπ

Προγράμμα

αφές  των  π

αιωθεί  η  ορ

ρομηθευτών,

ηριώνεται κα

επαλήθευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΟΠΟΙΗΣΗ  Φ

ν  κάλυψης 

νεται  η  επα

ηλεκτρονική 

ΑΠ, όσο και 

μερολογιακέ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

τρόπος υποβ

λαιο  8  «ΔΙΑ

νατόν  να  υπ

μενου  φυσι

πει  να  υποβ

ήξης της σχετ

ι  μέσω  επιτ

ο ελέγχου, με

υ  δικαιούχου

ότητας των π

θώς  και  στο

ητας,  της  σκ

κεκριμένων 

ών  στις  αντίσ

αραστατικώ

ποία  μονογρ

ατος.  Ελέγχον

πράξεων  αν

ρθή  εκτέλεσ

, ημερολόγια

αι να αιτιολο

ης  του  έργο

Α ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠ

ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ

από  το  δικ

αλήθευση  μ

γνωστοποίη

η κάλυψη α

ές  ημέρες  α

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

βολής των δ

ΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠ

ποβληθεί  μί

ικού  και  ο

ληθεί  το  αρ

τικής πράξης

τόπιας  επαλ

ε απόφαση τ

υ,  σύμφωνα 

πραγματοπο

ο  εύλογο  του

κοπιμότητας

πραγματοπο

στοιχες  Κατη

ν  και  εξόφλ

άφονται  κα

νται  επίσης 

άλογα  με  τ

η  του  οικον

α κλπ), 

ογείται αναλ

ου  (του  φυσ

ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠ

Ι  ΟΙΚΟΝΟΜ

αιούχο  των

με  τη  σύντα

ηση  ελλείψε

υτών από το

από  την  (έγγ

ονόμησης ενέ

δικαιολογητι

ΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑ

ία  (1)  φορά

οικονομικού

ργότερο,  εντ

ς. 

λήθευσης  το

του αρμόδιο

α  με  τα  προβ

οιηθεισών δα

υ  κόστους  α

ς,  της  εγκυρ

οιηθεισών δ

ηγορίες  Δαπ

λησης  των 

αι  σφραγίζο

και  αντίστο

την  τηρούμ

νομικού  αντ

λυτικά η όπο

σικού  και  το

ΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗ

ΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚ

ν  τυχόν  εκκ

αξη  της  σχε

εων  που  εντ

ο δικαιούχο, 

γραφη  ή/κα

έργειας» 

-39- 

ικών σε φυσ

ΑΙ  ΠΑΡΑΛΑΒ

ά  και  μετά 

  αντικειμέν

τός  εξήντα  (

υ  Φυσικού 

ου οργάνου,

βλεπόμενα  σ

απανών για 

αυτών  και  σ

ρότητας  και 

απανών, 

πανών  και  α

δαπανών,  τ

νται  με  ειδ

οιχα  τηρούμε

ενη  κατηγο

τικειμένου  (π

ια περικοπή

ου  οικονομικ

ΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΥ» 

ρεμοτήτων 

ετικής  έκθεσ

τοπίστηκαν  σ

δεν μπορεί δ

αι  ηλεκτρονι

σική 

ΒΗΣ 

την 

νου 

(60) 

και 

για 

στο 

την 

την 

της 

ανά 

των 

δική 

ενα 

ορία 

π.χ. 

. 

κού 

ΩΝ 

της 

και 

σης 

στο 

δεν 

ική) 
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Η  ΔΙΑΠ 

επιτόπια

επαλήθε

Η  επιχεί

οδηγίες 

διαπιστώ

Η  παρο

επαλήθε

διεξαγω

Στα όργα

οποία δι

την ΔΙΑΠ

και  φέρ

απόφασ

Στην  πε

διενέργε

υποβολή

Σε  κάθε

μηνών  α

παράτασ

iii. Παρα

Η  συντα

έγκριση 

διαφωνί

όποιες δ

Με την ο

‐ ο

σ

‐ ο

Με  την 

ασκήσου

ασκηθεί

να εκδίδ

ΚΥΑ  (ΦΕ

ΑΧΡΕΩΣΤ

ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΣΥΜΦΩΝ

Μετά  τ

συμπληρ

εξέταση

Το Αίτημ

αντίρρησ

«Ενίσχυση τω

προκειμένο

ας  επαλήθευ

ευσης και κα

ίρηση  από  τ

που αυτά θ

ώθηκαν κατά

υσία  του  Υ

ευσης  –  πιστ

γή της επαλ

ανα ελέγχου

ιαθέτουν τα 

Π. Σημειώνετ

ρει  την  ευθύ

ση Περιφερει

ερίπτωση  πο

εια αυτεπάγγ

ής του σχετικ

ε  περίπτωση

από  την  υπ

σης του επεν

αλαβή αποτε

αχθείσα  από

(αποδοχή  τ

ίας με (ή λάθ

διορθώσεις σ

οριστικοποίη

ο δικαιούχο

σχετικής έκθ

ο δικαιούχος

κοινοποίησ

υν  αντιρρήσ

ί το δικαίωμα

δεται θετική 

ΕΚ  Β  2784) 

ΤΗΤΩΣ Ή ΠΑ

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΑ ΜΕ ΤΟ Α

ην  ολοκλήρ

ρώνεται, αν 

ς των αντιρρ

μα Επαλήθευ

σης, τηρούντ

ων ΜΜΕ για ε

ου  η  επιχεί

υσης,  αποστ

ατόπιν συνεν

την  πλευρά 

θα  της  υποδ

ά την επί τόπ

πευθύνου  Έ

τοποίησης   

ήθευσης. 

υ  των επιτόπ

ανάλογα πρ

ται ότι ο συν

ύνη  για  τυχ

ιάρχη στην ο

ου  δεν  υπο

γελτης επιτό

κού αιτήματ

η,  εάν  ο  Δικ

πογραφή  τη

νδυτικού σχ

ελεσμάτων ε

ό  το  όργανο

των αποτελε

θους σε) πεδ

σε αυτή, από

ηση της έκθε

ς ενημερώνε

θεσης, 

ς αποκτά δικ

η  των  αποτ

σεις.  Ο  τρόπ

α αυτό, το ό

ή απορριπτι

με  θέμα  «ΣΥ

ΑΡΑΝΟΜΩΣ Κ

Η ΠΡΟΓΡΑΜ

Ρ. 22 ΤΟΥ Ν.

ρωση  της  δ

απαιτείται, 

ρήσεων αποσ

υσης, η Έκθε

ται στο Φάκε

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ίρηση  να  εί

τέλλει  σχετι

ννόησης με τ

της  θα  πρέπ

δεικνύουν,  κ

που επαλήθε

Έργου  εκ  μέ

είναι  υποχρ

πιων επαληθ

ροσόντα και 

ντονισμός το

όν  πράξεις 

οποία θα ορί

οβληθεί  εμπ

όπιας επαλή

ος, εφόσον έ

καιούχος  δεν

ης  απόφαση

χεδίου το διά

παλήθευσης

ο  διενέργεια

σμάτων) απ

δία της Έκθε

ό το αρμόδιο

εσης επαλήθ

εται γραπτώ

καίωμα λήψη

ελεσμάτων 

πος  καθώς  κ

όργανο εξέτα

ική απόφαση

ΥΣΤΗΜΑ  ΔΗ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ

ΜΜΑΤΩΝ  ΣΥΓ

 4314/2014»

διαδικασίας 

η απόφαση 

στέλλονται σ

εση Επαλήθε

ελο της Πρά

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ίναι  κατάλλ

ικό  έγγραφο

την επιχείρησ

πει  να  διευκ

αθώς  και  τι

ευση. 

έρους  του  δ

ρεωτική  και 

θεύσεων δύν

υποχρεωτικ

ου εκάστοτε 

ή  παραλείψ

ίζονται και ο

πρόθεσμα  Α

θευσης εντό

έχει προηγη

ν  υποβάλλε

ης  χρηματο

άστημα αυτό

ς – αντιρρήσ

ας  της  επαλ

πό  ιεραρχικά

εσης Επαλήθ

ο όργανο με 

θευσης: 

ώς για τα απο

ης δημόσιας

επαλήθευση

και  η  αποκλ

ασης, καθώς

η, προσδιορί

ΗΜΟΣΙΟΝΟΜ

ΝΤΩΝ ΠΟΣΩ

ΓΧΡΗΜΑΤΟΔ

» όπως τροπ

υποβολής 

έγκρισης τω

στους Δικαιο

ευσης, η Πισ

ξης. 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ληλα  προετο

ο  ειδοποίησ

ση. 

κολύνει  τα  σ

ς  ημερομηνί

δικαιούχου 

αποτελεί  κα

ναται να συ

ώς θα λάβου

οργάνου ελ

ψεις  αυτών.

ι όροι λειτου

Αίτημα  Επα

ός εξήντα (60

θεί εκταμίευ

ει  αίτημα  για

δότησης,  το

ό τροποποιε

σεις δικαιούχ

λήθευσης  Έκ

ά ανώτερο  κ

θευσης, παρέ

την αντίστοι

οτελέσματα 

ς επιχορήγησ

ης,  παρέχετα

λειστική  προ

ς και η χρονι

ίζονται στην

ΜΙΚΩΝ  ΔΙΟΡΘ

ΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡ

ΔΟΤΟΥΜΕΝΩ

ποποιείται κα

και  εξέτασ

ων αποτελεσμ

ούχους με ευ

στοποίησή τ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

οιμασμένη  κ

σης  πριν  την

στελέχη  επα

ίες αποστολ

καθ'  όλη  τ

ατά  βάση  π

μμετέχουν κ

υν σχετική εκ

λέγχου αποτε

Η  σύσταση

υργίας αυτώ

λήθευσης, 

0) ημερών απ

υση επιχορήγ

α  ενδιάμεσο

ο  έργο  απε

είται αναλογ

χου 

κθεση  Επαλή

αι διαφορετ

έχεται η δυν

ιχη τεκμηρίω

της επαλήθε

σης. 

αι  το  δικαίω

οθεσμία  εντ

κή προθεσμί

Α.Π. 126829

ΘΩΣΕΩΝ  ΚΑ

ΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑ

ΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑ

αι ισχύει κάθ

σης  αντιρρή

μάτων επαλή

θύνη της ΔΙΑ

της και όλο τ

ονόμησης ενέ

κατά  την  η

ν  ακριβή  η

αλήθευσης  κ

λής  των  εκκρ

τη  διάρκεια 

ροϋπόθεση 

και στελέχη 

κπαίδευση κ

ελεί αρμοδι

η  των  οργάν

ών. 

η  ΔΙΑΠ  υπ

πό τη λήξη τ

γησης. 

ο  έλεγχο  εν

εντάσσεται. 

γικά. 

ήθευσης,  υπ

τικό όργανο

νατότητα να 

ωση. 

ευσης με την

ωμα  στους  Δ

τός  της  οπο

μία εντός της

9 / EΥΘΥ 121

ΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ

ΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ

ΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΕΣ

θε φορά. 

σεων,  επικα

ήθευσης. Τα

ΑΠ. 

το υλικό της

έργειας» 
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μερομηνία 

μερομηνία 

και  να  τηρεί 

ρεμοτήτων π

της  επιτόπ

για  την  ομα

εκτός ΔΙΑΠ,

και οδηγίες α

ότητα της Δ

νων  γίνεται 

οχρεούται  σ

της προθεσμ

ντός    δεκα  (

Σε  περίπτω

ποβάλλεται 

.  Σε περίπτω

εκτελεστούν

ν αποστολή 

Δικαιούχους 

οίας  μπορεί 

ς οποίας πρέ

17 / 21‐12‐20

ΕΣ  ΑΝΑΚΤΗΣ

ΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΣΠΑ 2014‐20

αιροποιείτα

α αποτελέσμα

ς υποβληθείσ

της 

της 

τις 

που 

πιας 

αλή 

,  τα 

από 

ΙΑΠ 

με 

στη 

μίας 

(10) 

ωση 

για 

ωση 

ν οι 

της 

να 

να 

έπει 

015 

ΣΗΣ 

ΜΟΥ 

020, 

ι  ή 

ατα 

σας 
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11.3. ΚΑ

Η Δημόσ

οποίο πε

Η καταβ

σε  συγκ

καταβάλ

αλλά εξα

Η καταβ

στον τρα

με τη ρο

Τα  απαρ

αποτυπώ

ΕΠΙΧΟΡΗ

Το  σύνο

προκατα

συμπλήρ

Η  ΔΙΑΠ 

οποιαδή

(δικαιολ

επιχείρη

11.3.1. Π

Μετά τη

δημόσια

προκατα

διάρκεια

ολοκλήρ

της επέν

δικαιούχ

απαίτησ

προσκόμ

δε  θα  υ

αιτήματο

Αποτελε

από δικα

της επέν

Η  προκα

περίπτω

Τα  Αιτήμ

σχετικά 

υποβάλλ

στο Παρ

υποβολή

«ΔΙΑΔΙΚΑ

«Ενίσχυση τω

ΑΤΑΒΟΛΗ Ε

σια Δαπάνη 

εριγράφεται

βολή της ενίσ

κεκριμένο  π

λλεται μετά τ

αρτάται από

βολή της κάθ

απεζικό λογα

οή χρηματοδ

ραίτητα  δικα

ώνονται  στ

ΗΓΗΣΗΣ». 

ολο  των  ενε

αβολής,  ενδι

ρωση των αν

μπορεί  να 

ήποτε καταβ

λογητικά  κατ

ηση κατά την

Προκαταβολ

ην υπογραφή

ας  χρηματο

αβολής από 

α ισχύος είτε

ρωσης  της  επ

νδυσης, η εγ

χος υποχρεο

ση.  Η  δυνατό

μιση ισόποσ

υπερβαίνουν

ος επαλήθευ

εί ευθύνη τη

αιούχο εγγυ

νδυσής του. 

αταβολή  συ

ωση που δεν 

ματα  Προκα

πεδία  του 

λει σε φυσικ

ράρτημα ΧΙ «

ής  των  δικα

ΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟ

ων ΜΜΕ για ε

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(Εθνική επιχ

ι στη εγκριτικ

σχυσης γίνετ

ποσοστό  της

τη λήξη και 

 τις συνολικέ

θε δόσης της

αριασμό, πο

ότησης του 

αιολογητικά

ο  Παράρτη

εργειών  για

ιάμεση κατα

ντίστοιχων π

ζητήσει  τη

ολή) από τη

τά  την  υπο

ν ημερομηνία

λή  

ή της απόφα

οδότησης, 

αναγνωρισμ

ε αορίστου χ

πένδυσης.  Σ

γγυητική επι

ούται, άμεσα

ότητα  λήψη

ης εγγυητική

ν  το  προανα

υσης.  

ς ΔΙΑΠ να π

ητική επιστο

υμψηφίζεται

υπάρχει ενδ

αταβολής  υπ

σημείου  «

κή μορφή τα

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

αιολογητικών

ΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

– ΑΠΑΙΤΟΥ

χορήγηση) κά

κή απόφαση

ται σε στάδια

  συνολικής 

οριστική πα

ές πιστοποιη

ς ενίσχυσης 

υ ο δικαιούχ

Προγράμματ

  για  την  κα

ημα  ΧΙ  «Α

α  τις  καταβο

αβολή,  αποπ

πεδίων του.

ν  πριν  την 

ην επιχείρησ

βολή  αίτησ

α χορήγησης

ασης ένταξη

εφόσον  ο 

μένο προς  τ

χρόνου, είτε 

Στη δεύτερη 

στολή ορισμ

α να την αντι

ης  προκαταβ

ής επιστολής

αφερθέν  πο

παρακολουθε

ολή είναι έγ

ι  με  την  εν

διάμεση κατα

ποβάλλονται

«ΑΙΤΗΜΑ  Π

α απαιτούμε

ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ

ν  σε  φυσική

ΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑ

άθε εγκεκριμ

η του επενδυ

α (δόσεις) κ

εγκεκριμέν

ραλαβή του 

ημένες δαπά

από τη ΔΙΑΠ

χος έχει δηλ

τος Δημοσίω

αταβολή  επι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ

ολές  ενίσχυ

πληρωμή,  εκ

οποιαδήποτ

ση να υποβά

σης  για  κατα

ς της ενίσχυσ

ης,  είναι δυν

δικαιούχο

τούτο πιστωτ

ορισμένου 

περίπτωση 

μένου χρόνο

ικαταστήσει 

βολής  μέχρι 

ς, δύναται να

οσοστό  και 

εί και να εξα

κυρη και πα

νδιάμεση  κα

αβολή.  

ι  από  το  δικ

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛ

ενα δικαιολο

ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙ

ή  μορφή  είν

ΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
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ΚΑ 

υ ανέρχεται, 
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μορφή. 
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φυσική μ

ΑΙΤΗΣΗΣ

«Ενίσχυση τω

αταβολή  θα 

της υλοποίη
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ηνία αυτή είν

Ενδιάμεση κ

ι να καταβάλ

οποίηση φυ
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οδότηση. 
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ΔΙΑΠ στο δι

γματοποίηση

εκριμένου σ

μενο.  

Αποπληρωμ
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 Δικαιούχο. 

ής  των  90  η
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συνολικού  επ

μή 

την  επιτόπι

λοκλήρωσης

ιστικοποιείτα
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τεκμηριώσει 

ν περιγραφό
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εφόσον μετά

κειμένου σε π

ενου προϋπο

υση  της  ολο

ς. 

επιλέξιμο πρ

η σε συνδυα

ότι  ο  Δικαι

νενήντα  μέρε

 καταρτίσει 

ακοπεί  από 

1303/2013.

στωθεί ότι η

άποιο  δικαιο
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ενδεικτικές 

δεόντως  αι

ενίσχυση/δη

μεγαλύτερη 

υτές  προκύπ

  σύμφωνα  μ

αι είσπραξης 
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πος  υποβολή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υ
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ιτιολογημένε
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ματα  τροπο

ενται μετά τ

ρομηνία  υπο

μενο έγγραφ

ση  της  τροπ

πονται στο α

πτωση που ο

βαθμολόγησ

ή  Αξιολόγη

ολόγησης  κ

σης.  

πτωση  που 

ηση  η  ΔΙΑΠ

πτικής απόφα

οποιήσεις στ

ΔΙΑΠ, μέσω 

ην  ολοκλήρ

ρώνεται, αν 

έσματα εξέτα

να υποβληθ

ράτασης ολο

ούχος δύνατ

δεν  αποτελο

φερθείσες  α

ας Υπηρεσίας

οίηση επιμέρ

θες προϋποθ

εται επαρκής
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λοιώνονται η

ταβάλλοντα
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μένης δημόσ
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οποιήσεις στ

ων ΜΜΕ για ε

ρους  στοιχεί

ήματος  από

υ και εξακολ

οποίησης,  εκ

ο πρώτο εξά

οβολής  καθο

φο).  

ποποίησης  α

αίτημα τροπο

οι προτεινόμε

η  των  κριτη

ησης.  Η  Ε

αι  η  ΔΙΑΠ 

οι  προτεινό

Π  εξετάζει  τ

ασης.  
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ς της ΔΙΑΠ κα
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ς τεκμηρίωσ

ομαλή υλοπ

η φύση και ο

αι στοιχεία μ

οδότησης, β

σιας χρηματο
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άμηνο από τ
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αποτελεί  απ
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εισηγείται  σ
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ο  αίτημα  κα
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όλη  την  διά
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φύση  και 

ς της πρόσκλ

νωτέρας  βία

ς του επενδ

θα  αποδοθ

ι  πληρωμή 

ζουν την αρχ

α  για  επαναξ

ΑΠ  το  απ

εγκριτικής  ή

εν  επηρεάζο

  την  έκδοσ

παράγραφο 

ών Ενισχύσεω

σεων,  επικα

λήθευσης/πισ

ε ευθύνη της

ύο αιτήματα

η επουσιωδώ

αται  να  πρα

αυτού  με  ε

ον τηρούντα

ταβολών των

αι την επίτευ

ή/ και η θετ

δεν αυξάνετ

ση του κάτω

 ΔΙΑΠ είναι ο

έργειας» 
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από  υποβο

οι  στόχοι  τ

λησης.  

ας,  μπορούν 

υτικού σχεδ

εί  στο  σχετ

ενεργειών  π

ική αξιολόγη

ξιολόγηση  σ

ποτέλεσμα 

ή  απορριπτι

ουν  την  αρχ

η  εγκριτικής

και εξετάζον

ων (ΠΣΚΕ).  

αιροποιείτα

στοποίησης.

ς ΔΙΑΠ. 

α σε περίπτω

ών αλλαγών

αγματοποιεί 

ενημέρωση 

ι αθροιστικά

ν στοιχείων τ

υξη των στόχ

ική αξιολόγη

ται το ποσό 

ω του ορίου τ

οι παρακάτω

ολή 

του 

να 

ίου 

τικό 

που 

ηση 

στην 

της 

κής 

χική 

ς  ή 

νται 

ι  ή 

. Τα 

ωση 

,  οι 

τις 

της 

ά οι 

του 

χων 

ηση 

της 

των 

ω: 
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 Τροπ

στόχο

 Τροπ

προϋ

 Προσ

του σ

 Παρά

 Μετα

Επισήμα

προϋποθ

παρούσα

εγκεκριμ

επιχορηγ

Όλες  οι

περιγρά

συνοδεύ

που  δημ

εξετάζον

προβλέπ

απαραίτ

θα  αποσ

απαιτείτ

12.3. ΤΡ

Κατά τη 

ως ακολ

 Α

 Α

 

 Α

π

 Α

 Α

ο

ε

ε

 Α

«Ενίσχυση τω

ποποίηση  στο

ους του επεν

ποποίηση  πρ

ϋπολογισμού

σθήκη  νέας 

συνολικού πρ

άταση ολοκλ

αβολή εταιρι

ανση:  Σε  κά

θέσεις που δ

ας  Πρόσκλη

μένος  επιχο

γούμενος Π/

ι  τροποποιή

φονται στη π

ύονται από α

μιουργούν  τ

νται  έως  ότ

πονται από τ

τητα στοιχεία

στέλλει  ηλεκ

ται.  

ΡΟΠΟΠΟΙΗ

διάρκεια υλ

λούθως : 

Αλλαγή νομί

Αλλαγή υπεύ

Μεταβολή ε

Αλλαγή  χρη

περίπτωση κ

Αλλαγή έδρα

Επενδυτικού

Αλλαγή  προ

οποιαδήποτ

εκάστοτε  δ

επαλήθευση

Αλλαγή  δαπ

Κατηγορίας 

 υπακούο

 εξυπηρε

ων ΜΜΕ για ε

οιχείων  των

νδυτικού σχε

ροϋπολογισμ

ύ.  

κατηγορίας 

ροϋπολογισμ

λήρωσης του

ικής / μετοχι

άθε  περίπτω

διασφαλίζου

ησης.  Δεν  μ

ορηγούμενο

/Υ του επενδ

ήσεις,  εκτός

παράγραφο 

αναλυτική α

την  ανάγκη 

ου  υποβληθ

την παρούσα

α, η αρμόδια

κτρονικά  τις 

ΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝ

λοποίησης τ

ίμου εκπροσ

ύθυνου έργο

επωνυμίας ή/

ματοδοτικού

κατάργησης 

ας επιχείρησ

ύ Σχεδίου. 

ομηθευτή.  Δ

τε  άλλη  μετ

δαπάνης, 

ης/πιστοποίη

πάνης/δαπα

δαπανών για

ουν στους κα

ετούν καλύτε

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ν  δαπανών  κ

εδίου και του

μού  με  αυξ

δαπανών,  μ

μού του επεν

 επενδυτικο

ικής σύνθεση

ωση  για  την

υν την επιλε

εταβάλλοντα

ς  Π/Υ  του

δυτικού σχεδ

ς  αυτών  πο

12.1, τελούν

ιτιολόγηση σ

για  την  εκ

θούν  όλα  τα

α Ενότητα ή

α Υπηρεσία Δ

σχετικές  απ

ΝΟΣ ΣΗΜΑΣ

του επενδυτι

σώπου. 

ου. 

/και νομικής

ύ σχήματος 

τραπεζικού 

σης ή/και τόπ

Διευκρινίζετα

ταβολή  του

δεν  συνισ

ησης και εξετ

νών  του  επ

α τις οποίες,

ανόνες επιλε

ερα τις ανάγ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

και  των  παρ

υς όρους κα

ξομείωση  α

μη  προβλεπό

νδυτικού σχ

ύ σχεδίου.

ης σε ποσοσ

ν  τροποποίη

εξιμότητα κα

αι  βαθμολο

υ  επενδυτι

δίου κάτω απ

ου  πραγματ

ν υπό την έγ

σε σχέση με

κάστοτε  τρο

α  απαραίτητ

ή την Απόφα

Διαχείρισης

παντητικές  ε

ΣΙΑΣ 

ικού σχεδίο

ς μορφής της

μόνο σε περ

δανεισμού δ

που εγκατάσ

αι  ότι  η  αλλ

  εγκεκριμέν

στά  αιτία 

τάζεται απευ

πενδυτικού 

, τις νέες δαπ

εξιμότητας δ

κες της επέν

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ραδοτέων,  π

ι προϋποθέσ

νά  κατηγορ

όμενη  κατά 

εδίου.  

στό >25%. 

ηση  της  πρά

αι θετική αξι

ογικά  τα  κρι

κού  σχεδίο

πό το όριο τω

τοποιούνται

γκριση της Δ

ε τις ανάγκες

οποποίηση. 

τα  συνοδευτ

αση χρηματο

θα επεξεργά

επιστολές  ή/

υ, επιτρέπον

ς επιχείρηση

ρίπτωση ενσ

δεν απαιτείτ

στασης εντός

λαγή  προμηθ

νου  φυσικο

τροποποίη

υθείας με αυ

σχεδίου,  με

πάνες, τεκμη

δαπανών της

νδυσης. 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ου  δεν  επηρ

σεις της πρόσ

ρία  δαπάνης

την  υποβολ

άξης  πρέπει

ολόγηση της

ιτήρια  αξιολ

ου,  δεν  με

ων 80.000 €. 

ι  με  ευθύν

ΙΑΠ. Τα σχετ

ς του φυσικο

Τα  αιτήματα

τικά  στοιχεί

οδότησης. Εφ

άζεται τα αιτ

/και  τροποπ

νται τροποπ

ης. 

σωμάτωσης 

αι τροποποί

ς της Περιφέ

θευτή,  η  οπ

ύ  και  οικον

σης,  ενσω

υτό. 

ε  νέα/νέες 

ηριώνεται σω

 κατηγορίας

ονόμησης ενέ

ρεάζουν  τη 

σκλησης. 

ς  ως  30%  τ

λή  της  πρότα

ι  να  πληρού

ς, βάσει των

λόγησης,  δε

ειώνεται  ο 

 

νη  του  δικα

τικά αιτήματ

ού αντικειμέ

α  τροποποι

ία  και  δικαι

φόσον υποβ

τήματα τροπ

ποιητικές  απ

ποιήσεις ήσσ

τραπεζικού 

ίηση). 

έρειας χρημα

ποία  δεν  συ

νομικού  αν

ωματώνεται 

δαπάνες  ε

ωρευτικά ότι

ς και  

έργειας» 
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φύση  και  το

του  συνολικ

ασης,  μέχρι 

ύνται  όροι 

ν κριτηρίων 

εν  αυξάνετα

εγκεκριμέ

αιούχου,  όπ

τα θα πρέπει

ένου του έργ

ιήσεων  δεν 

ιολογητικά  π

βληθούν όλα

ποποιήσεων 

ποφάσεις,  όπ

σονος σημασ

δανεισμού 

ατοδότησης τ

νοδεύεται  α

τικειμένου 

στο  αίτη

ντός  της  ίδ

ι: 

ους 

κού 

5% 

και 

της 

αι  ο 

νος 

πως 

ι να 

γου 

θα 

που 

α τα 

και 

που 

σίας 

(σε 

του 

από 

της 

ημα 

διας 
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Διευκριν

εξετάζον

Σε κάθε 

σημασία

απόφασ

12.4. Π

Δεν επιτ

 Τ

 Α

 Τ

τ

π

 Τ

δ

 

 13. ΟΛ

Μετά  τη

αποτελέ

Βεβαίωσ

Με τη Βε

 
π

 
α

α

 Ο

ε

 

 
α

 Δ

Χ

 Δ

ε

 
ό

«Ενίσχυση τω

νίζεται ότι τέ

νται απευθεί

περίπτωση 

ας να μην οδ

σης χρηματοδ

ΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

τρέπονται οι

Τροποποίησ

Αύξηση της 

Τροποποίησ

τη  φύση  κα

πρόσκλησης

Τροποποίησ

δαπάνης μεγ

Προσθήκη  ν

μεγαλύτερη 

ΟΚΛΗΡΩΣΗ

ην  σύνταξη 

έσματά  της 

σης Ολοκλήρ

εβαίωση αυτ

Βεβαιώνετα

παραδοτέα, 

Βεβαιώνετα

αποτυπώνετ

αντιστοιχούσ

καθώς και το

Ορίζεται  το 

ενδεχόμενα 

Καθορίζεται

Βεβαιώνετα

αδειοδότηση

Διαπιστώνετ

Χρηματοδότ

Διαπιστώνετ

επαληθεύσε

Πιστοποίηση

Καθορίζεται

όπως αυτές 

ων ΜΜΕ για ε

έτοιες αλλαγ

ίας με αυτό χ

οι δικαιούχο

δηγούν σε απ

δότησης της 

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟ

ι παρακάτω 

ση της ημερο

ενίσχυσης (δ

ση στοιχείων

αι  τους  στόχ

ς.  

ση στοιχείων

γαλύτερη το

νέας  κατηγ

του 5% του 

Η ΠΡΑΞΕΩΝ

της  Έκθεση

και  την  σύ

ρωσης Πράξη

τή: 

ι  η  ολοκλή

η επίτευξη τ

ι  η  ολοκλήρ

ται  το  τελι

σα  δημόσια

ου τελικού Α

τελικό  κατα

έχουν ήδη κ

ι το τελικό χρ

ι  η  έκδοση 

ης. 

ται η τήρηση

τησης και ειδ

ται  η  συμ

εων/  επιθεω

ης, Αρχή Ελέ

ι η ακριβής 

έχουν προδι

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ές δαπανών

χωρίς να απ

οι των ενισχ

πόκλιση από

επενδυτικής

ΟΙΗΣΕΩΝ 

τροποποιήσ

ομηνίας έναρ

δημόσιας δα

ν του φυσικ

χους  του  επ

ν  του προϋπ

υ 30% του σ

ορίας  δαπα

συνολικού π

 

ς  Επαλήθευ

ύνταξη  της  έ

ης μέσω του 

ήρωση  της 

της τιμής στό

ρωση  της  υλ

ικό  αποτέλε

α  δαπάνη)  ό

Αιτήματος. 

αβλητέο  ποσ

καταβληθεί κ

ρηματοδοτικ

των  αδειών

η των υποχρ

δικότερα δημ

μμόρφωση 

ωρήσεων/ελέ

γχου, λοιπά 

ημερομηνία 

ιαγραφεί στη

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ν μπορούν να

αιτείται η υπ

χύσεων φέρο

ό τους όρους

ς πρότασης.

σεις: 

ρξης του έργ

απάνης) του 

ού αντικειμ

πενδυτικού 

πολογισμού

συνολικού πρ

ανών,  μη  π

προϋπολογισ

υσης  των  συ

έκθεσης  πισ

ΠΣΚΕ, την ο

υλοποίηση

όχου των δε

λοποίησης  τ

εσμα  της 

όλων  των  π

σό  της  δημό

καθώς και το

κό σχήμα της

ν  που  προβ

ρεώσεων του

μοσιότητας κ

του  Δικα

έγχων που  έ

ελεγκτικά ό

 ανάληψης 

ην απόφαση

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

α ενσωματώ

ποβολή σχετ

ουν την ευθύ

ς και τα κριτή

 

γου και της η

Αναδόχου φ

ένου του επ

στοιχείου  κ

ύ,  όταν περιλ

ροϋπολογισμ

προβλεπόμεν

σμού του επ

υνολικών  στ

στοποίησης,

ποία κοινοπ

ης  του  φυσ

ικτών και τω

ου  οικονομι

επαλήθευση

προηγούμενω

όσιας  συνεισ

ο υπολειπόμ

ς Πράξης. 

λέπονται  απ

υ Δικαιούχο

και ΑΜΕΑ κα

ιούχου  με 

έχουν διενερ

ργανα εθνικ

κάθε Μακρο

η ένταξης. 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

νονται στο α

τικού αιτήμα

ύνη οι ως άν

ήρια της παρ

ημερομηνίας

φορέα – Εταί

πενδυτικού σ

αι  τους  όρο

λαμβάνει α

μού.  

νη  κατά  την

ενδυτικού σχ

τοιχείων  της

η  ΔΙΑΠ  πρ

οιεί στο Δικα

σικού  αντικ

ων στόχων τη

ικού  αντικει

ης  δαπανών

ων  ενδιάμεσ

σφοράς  και 

ενο προς κα

πό  το  οικείο

υ που τίθεντ

αι υποβολής 

τυχόν  σ

ργηθεί  στην 

ά ή της Ε.Ε.)

οχρόνιας Υπ

ονόμησης ενέ

αίτημα επαλ

ατος τροποπο

νω τροποπο

ρούσας πρόσ

ς επιλεξιμότη

ίρου.  

σχεδίου, η οπ

ους  και  προ

αυξομείωση 

ν  υποβολή 

σχεδίου.  

ς  Πράξης,  κα

ροβαίνει  στ

αιούχο. 

κειμένου  τη

ης Πράξης). 

ιμένου  του  Δ

ν  (συνολική

σων  Αιτημάτ

αποτυπώνο

αταβολή ποσ

ο  ρυθμιστικό

ται στην απ

απαιτούμεν

συστάσεις  π

πράξη  (από

). 

ποχρέωσης τ

έργειας» 
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ήθευσης και

οίησης. 

ιήσεις ήσσο

σκλησης και 

ητας δαπανώ

ποία επηρεά

οϋποθέσεις 

ανά  κατηγο

της  πρότασ

αι  με  βάση 

η  σύνταξη 

ης  Πράξης 

Δικαιούχου 

ή  δαπάνη 

των  Πληρωμ

νται  ποσά  π

ό. 

ό  πλαίσιο  π

όφαση έντα

νων στοιχείω

προγενέστερ

ό  ΕΥΔ/ΕΦ,  Αρ

ου Δικαιούχ

ι να 

νος 

της 

ών,  

άζει 

της 

ορία 

σης, 

τα 

της 

(τα 

και 

και 

μής 

που 

περί 

αξης 

ων.  

ρων 

ρχή 

χου, 
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Η  ΔΙΑΠ 

στοιχεία

Επισημα

1. Ως

η 

2. Σε

είν

ελ

λε

στ

οι

τό

στ

3. Η 

με

κα

Στις περ

προχωρε

13.1. ΔΕ

Οι δείκτε

 C

 C

 C

 C

Τ

 14. ΥΠΟ

Οι  δικαιο

παρακάτω

α) Ο δ
πρό

β) Σε 
μισ

του

αίτη

γ) Ο δ
υλο

δ) Ο δ
Περ

«Ενίσχυση τω

κοινοποιεί 

α τεκμηρίωση

αίνονται τα ε

ς ημερομηνί

ημερομηνία

ε περίπτωση

ναι  διαθέσι

λάχιστον,  τη

ειτουργίας. Η

την ΔΙΑΠ το 

ικονομικού α

όσο για την έ

τη διαδικασί

ΔΙΑΠ υποχρ

ε  τις  παραπ

αθορισμένων

ιπτώσεις πο

εί στη λήψη 

ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤ

ες που χαρα

CO01 ‐ Αριθμ

CO02 ‐ Αριθμ

CO08 – Αύξη

CO34:Εκτιμώ

Τόνοι Ισοδυν

ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ούχοι  των  οπ

ω υποχρεώσε

δικαιούχος  τ

όσκληση. 

περίπτωση 

θωτής εργασ

λάχιστον  έν

ημα επαλήθε

ικαιούχος τη

οποίηση της ί

δικαιούχος τη

ριφέρειας  Η

ων ΜΜΕ για ε

τη  Βεβαίωσ

ης αρχειοθετ

εξής : 

ία ολοκλήρω

α έκδοσης τη

 που κατά τ

μη  η  εν  ισχ

ης  υποβληθ

Η νέα ή η αν

αργότερο μ

αντικειμένου

έκδοση της ν

ία. 

ρεούται στην

πάνω  προϋπ

ν χρονικών δ

ου διαπιστωθ

των απαιτού

ΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ

ακτηρίζουν τη

μός επιχειρή

μός επιχειρή

ηση της απασ

ώμενη ετήσι

νάμου CO2 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩ

ποίων  τα  έργα

εις: 

ης  ενίσχυση

που  δηλών

σίας) λόγω τ

να  έτος  από

ευσης .  

ης ενίσχυσης

ίδιας πρότασ

ης ενίσχυση

Ηπείρου  για 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ση  Ολοκλήρω
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ιορθώσεων 

ς  του  κρατικ

ίσιο  του  ΕΣ

15/Αρ.  Φύλλ

καταπολέμη

ια  απάτης  σ

ωτικές  δράσε

ον  σύνδεσ

ή ΚΑΤΑΧΩΡΗ

ο  συν/νο  σ

ν) 

ΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ  Τ

ΔΙΟΤΗΤΑ Μ

των 

σής 

γίας 

την 

της 

των 

140 

σης 

mail: 

θα 

φείο 

. 

μως 

και 

κού 

ΣΠΑ 

λου 

ηση 

στις 

εις» 
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ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΡΤ

ΠΑΡΑΡΤ

 

«Ενίσχυση τω

ΗΜΑ VΙI:   Κ

ΗΜΑ VΙII:  Ε

ΗΜΑ IΧ:  Φ

ΗΜΑ Χ:   Υ

ΗΜΑ ΧΙ:   Α

ΗΜΑ ΧΙΙ: ΠΡ

ΗΜΑ ΧΙΙΙ:ΔΗ

ων ΜΜΕ για ε

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟ

ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚ

ΠΟΔΕΙΓΜΑΤ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ

ΟΣΒΑΣΙΜΟΤ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑ

ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ

ΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩ

ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ

ΤΗΤΑ AMEA

Α 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΝ  

ΩΝ  ΔΗΛΩΣΕ

ΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Τ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΑΣ (ΚΑΔ) 

ΕΩΝ  

ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ

ονόμησης ενέ

ΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

έργειας» 
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ΠΑΡΑΡΤ

Προκύπτ

 

ΣΥΝ

 

ΗΜΕΡ

ΑΡΙΘ. 

 

«Ενίσχυση τω

ΤΗΜΑ Ι.1: Ε

τει από την κ

ΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠ

ΕΝΤ

Κ

ΡΟΜΗΝΊΑ ΗΛ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ων ΜΜΕ για ε

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ

καταχώρηση

ΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α

ΕΠ

«

ΤΥΠΟ ΥΠΟΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑ

ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ

ΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛ

ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΠΟΒΟΛΗΣ Π

η στο ΠΣΚΕ α

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ

………………

ΕΙΔΙΚΗ 

…………………

ΕΝΔΙΑΜΕΣ

……

Δ

……

ΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ

ΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ

ΉΣ ΥΠΟΒΟΛΉ

ΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟ

ΦΑΚΕΛΟ

ΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟ

ΦΑΚΕΛΟ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ

από τον δυνη

ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΚΟ ΠΡΟΓΡΑ

…………………

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

……………………

 

ΣΟΣ ΦΟΡΕΑ

…………………

 

ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣ

…………………

 

 
 

ΗΣΗΣ ΧΡΗΜ

 

 

Υ) <KODIKO

ΉΣ <DATE_

ΟΥ 

ΟΥ 

<PROTO

ΟΥ 

ΟΥ  
 

 

 

 

 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΡΟΣ 1 

ητικό δικαιού

Αρ. Εντ

Έκδοση

Ημ/νια

ΑΜΜΑ  

.. 

Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

…………………

ΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ

…………….. 

ΣΧΥΣΗΣ  

…………….. 

ΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

OS_ERGOY_E

_AITHSHS> 

OKOLLO_AITH

 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ύχο των κάτω

τύπου:  

η: 1η 

 Έκδοσης: 18/1

ΗΣ  

………..» 

ΙΣΗΣ  

ΣΗΣ 

EXTERNAL> 

HSHS> 

 

ονόμησης ενέ

ωθι στοιχείω

12/2017 

έργειας» 
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Στην φόρ
από το Π
διασυνδέ

1.  Σ

Α/Α Φορ

1.1  

1.1.11.

 

1.2 

«Ενίσχυση τω

ρμα προτείνετ
ΣΚΕ αλλά θα 
έεται με το ΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚ

ρέα   

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.3 ΔΙΑ

1.1.5 ΗΜ

1.1.9 Α

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.3 ΔΙΑ

ων ΜΜΕ για ε

ται να προστε
 αφήνει ανοικ
ΑΧΙΣ 

ΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Είδο
Φορ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ

1.1.2 ΕΠΩΝΥ

ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤ

1.1.4 Ε

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ε

1.1.

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1.10 ΜΕΓΕ

ΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ

1.1.2 ΕΠΩΝΥ

ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

εθούν δύο κο
κτά τα πεδία γ

ος 
ρέα 

 
ΕΠΙΛΟ
 Επιχ
 Ερε

ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1.1.0 Ξένο

1.1.1 Α.Φ.Μ

ΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑ

ΕΠΙΧΕΙΡ

.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟ

1.1.7 Δ

1.8 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΧΩΡΙΑ (OFFSH

ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1.1.0 Ξένο

1.1.1 Α.Φ.Μ

ΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ουμπιά: 1. Προ
για αλλαγές)

ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ
χείρηση 
ευνητικός οργα

Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ο ΑΦΜ ΝΑΙ/Ο

./VAT <VAT

ΡΗΣΗΣ <ANA

ΡΗΣΗΣ  

ΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟ 

<YPO

ΑΣΙΩΝ 

ΡΗΣΗΣ 

ΒΑΣΕ

ΟΡΦΗ 

ΑΤΟΜ

ΙΝΣΕΠ

ΙΚΕ/Ε

Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟ

ΒΛΙΩΝ Β/Γ Κ

ΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓ

ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΥ

Σύμφ

IV) κ

τυπικ

συμπ

<ANA

HORE) ΝΑΙ/Ο

Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ο ΑΦΜ ΝΑΙ/Ο

./VAT <VAT

ΡΗΣΗΣ <ANA

ΡΗΣΗΣ  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

οσυμπλήρωσ
. 2. Προσυμπ

Α 

ανισμός 
Σ

ΟΥ (Επιχείρη

ΟΧΙ 

T_FOREA> 

ADOXOI_EPONY

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦ

O_SYSTASH_FL

ΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠ

ΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/Ι

Π/ΜΟΝΟΠΡΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΗΡ

ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ 

ΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ 

Υ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡ

φωνα με τον ο

και την δήλω

κό δικαιολο

πληρώνεται 

ADOXOI_MEGET

ΟΧΙ 

ΟΥ (Ερευνητι

ΟΧΙ 

T_FOREA> 

ADOXOI_EPONY

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

η από το ΠΣΚ
πλήρωση από 

Συντονιστής

ση) 

YMIA> 

ΙΣΤΑΜΕΝΗ 

LAG> 

ΠΟ Δ.Ο.Υ. 

ΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/Ν

ΣΩΠΗ ΕΠΕ/Μ

ΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΑ 

 ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ 

ΔΟΥ Ή ΑΔΕΙΑΣ

Η/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕ

ορισμό της ΜΜ

ωση ΜΜΕ η ο

ογητικό (Πα

το αντίστοι

THOS_VALUE>

ικός Οργανισ

YMIA> 

ονόμησης ενέ

ΚΕ (όπου θα σ
 ΓΓΠΣ. Το δεύ

ς   

ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ/ΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

 

Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΑΛΗ 

ΜΕ (Παράρτημ

οποία αποτελ

αράρτημα V

ιχο πεδίο 

> 

σμός) 

έργειας» 
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1.

1.1.5 ΚΥ

++ Στοιχ

  

1.2 

1.2.5. Δ

 

 
1.3 

1.3.4 ΘΕ

1.3.6 Δ

ΕΠΙ

«Ενίσχυση τω

.1.4 ΕΠΩΝΥΜ

ΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗ

χεία Δικαιού

ΔΙΕΥΘΥΝΣ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

1.2

1.2.8. ΗΛΕΚ

ΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ων ΜΜΕ για ε

ΜΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟ

ΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕ

ύχου 

ΣΗ ΕΔΡΑΣ (Σ

1

.2.2. ΠΕΡΙΦΕ

1.2.3. ΔΗΜ

1.2.4. ΔΗΜ

1.2.5.1

1

1.2.

2.6. ΤΗΛΕΦΩΝ

1.2.7. ΙΣΤΟΧ

ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Υ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡ

1.3.6.1

1.3

1.3.6

1.3.7. ΤΗΛΕ

1.3.8 ΤΗΛ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΟΡΕΑ ΣΤΟΝ Ο

ΑΝ

ΕΥΝΗΤΙΚΟΥ Φ

1.1.7 Δ

ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

1.2.0 Χ

.2.1. ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ

ΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤ

ΜΟΤΙΚΗ ENOT

1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ

.2.5.2 ΤΟΠΟΘ

.5.3 ΤΑΧ. ΚΩΔ

ΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΧΩΡΟΣ (WEBS

ΕΥΘΥΝΣΗ (E-M

Α ΝΟΜΙΜΟΥ 

1.3.1 ΕΠΩΝΥ

1.3.2 ΟΝΟ

.3.3 Α.Φ.Μ./V

ΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡ

ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ

 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ

3.6.2 ΤΟΠΟΘΕ

6.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙ

ΦΩΝΟ (Σταθε

ΛΕΦΩΝΟ (Κινη

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΟΠΟΊΟ 

ΝΗΚΕΙ 

ΥΠΟ 

<YPO

ΦΟΡΕΑ ΒΑΣΕ

Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟ

Ε ΤΗΝ NUTS

ΧΩΡΑ Λίστα 

ΕΡΕΙΑ  

ΤΗΤΑ  

ΤΗΤΑ  

THTA  

ΘΜΟΣ  

ΘΕΣΙΑ  

ΔΙΚΟΣ  

ΩΝΙΑΣ  

SITE)  

MAIL) <ANAD

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΜΟ <NOMIM

ΟΜΑ <ONOM

VAT <VAT_L

ΡΕΑ <THESH

ΗΤΑ  

ΜΟΣ <DIEYT

ΕΣΙΑ  

ΚΟΣ  

ερό) <THL_Y

ητό)  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦ

O_SYSTASH_FL

ΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠ

ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ

S Level II Κω

 Χωρών (by de

DOXOI_EMAIL>

ΟΥ 

MOS_EKPROSO

MA_YPEYTHINO

LEGAL_REP> 

H_YPEYTHINO

THYNSH_YPEYT

YPEYTHINOY_

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ΙΣΤΑΜΕΝΗ 

LAG> 

ΠΟ Δ.Ο.Υ. 

ΤΑ 

δικοποίηση)

efault ΕΛΛΑΔΑ

> 

OPOS_ANADOX

OY_PRAXIS> 

OY_PRAXIS> 

THINOY_PRAX

PRAXIS> 

ονόμησης ενέ

) 

Α) 

XOY> 

XIS> 

έργειας» 
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1.4 

1.4.1. 

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

 

 

 

1.4.8

ΔΙΕΥΘΥ

1

1

1.4.

 

 

 

2. ΣΤ

 
2.1 

«Ενίσχυση τω

1.3.9 ΗΛΕΚΤ

ΣΤΟΙΧΕ

(Συμπλ

Ο% 

1.4.2. 

 

1.4.4

8. 

ΥΝΣΗ  
1.

1.4.

1.4.10 ΗΛΕΚΤ

ΣΕ ΠΕΡ

1.4.11

1.4.12 Α.

1.4.13 ΟΝΟΜΑ

14 ΘΕΣΗ ΕΤΑ

ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ

ων ΜΜΕ για ε

ΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ

ΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή

ληρώνεται για

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ

4. ΜΕΤΟΧΟΣ 

1.4

1.4.

.4.8.2. ΔΗΜΟΤ

1.4.8.3 

1.4.8

.9. ΤΗΛΕΦΩΝ

ΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ

ΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜ

1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣ

Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟ

ΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟ

ΝΔΥΤΙΚΟΥ Σ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΥΘΥΝΣΗ (E-MA

Ή ΜΕΤΟΧΩΝ Τ

α κάθε μέτοχο

ΝΥΜΟ Ή ΕΠΩ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔ

4.5. Α.Φ.Μ./V

1.4.6 Δ.

1.4.7. ΧΩ

8.1. ΠΕΡΙΦΕΡ

ΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣ

 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ

8.4 ΤΑΧ. ΚΩΔΙ

Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΥΘΥΝΣΗ (E-MA

ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ

ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠ

 ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚ

ΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡ

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σ ΠΡΑΞΗΣ (Ε

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

MAIL) <EMAIL

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Τ

ο / εταίρο) 

ΩΝΥΜΙΑ 1.4

ΦΥ

ΔΟΣ ΝΑΙ/ΟΧ

VAT  

Ο.Υ  

ΩΡΑ  

ΡΕΙΑ  

ΣΜΑ   

ΜΟΣ   

ΚΑΣ  

ΝΙΑΣ  

AIL)  

ΠΟΥ  

ΣΗΣ  

ΠΟΥ  

ΚΠΡ.  

ΡΕΑ  

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

L_YPEYTHINOY

ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣ
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Υ (Επιχείρηση
ν εννόμων συν

Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΧΕΙΟ  

 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ης) του Έντυπ
νεπειών και πρ
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5.4 ΣΧ

 

ονόμησης ενέ

που Υποβολή
ροθεσμιών. 

ΧΟΛΙΑ 

 

έργειας» 
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ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ

νο  στην  ηλ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
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πτεται  η  ΚΥΑ 

θέντων  ποσώ

ατοδοτούμεν

βρίου 2015/Α

ων ΜΜΕ για ε

ΗΜΟΣΙΟΝΟ

περί  δημοσι

ών  από  πό

ων στο πλαίσ

ρ. Φύλλου 27

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟ

ιονομικών  διο

όρους  του  κ

σιο του ΕΣΠΑ 2

784.  

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ορθώσεων  κα

κρατικού  πρ

2014−2020, σ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

αι  διαδικασιώ

ροϋπολογισμο

σύμφωνα με τ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ών  ανάκτησης

ού  για  την 

ο αρ. 22 του Ν

ονόμησης ενέ

ς  αχρεωστήτω

υλοποίηση 

Ν. 4314/2014

έργειας» 
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Το σύνο

πλαισίου

πραγματ

καθορίζο

Οι δαπά

πιστοπο

δεν  έχου

ελεγχόμ

έκθεση π

ημερομη

Προϋπο

Κτίρια  ε

Απαραίτ

εγγραφή

ισχύουσ

Απαραίτ

 Αν

 Συ

εγ

Κτ

 Απ

μι

απ

συ

τη

 Άδ

απ

τα

 Ιδ
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 Τι
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ΛΟΠΟΙΗΣΗ Φ

πραγματοπο

ολο των δαπ

υ,  που  προ

τοποίησης  τ

ονται παρακ

άνες θα πρέπ

ιηθούν οι σχ

υν  εξοφληθ

ενη περίοδο

προόδου εφ

ηνία υποβολ

οθέσεις επιλε

εγκαταστάσε

τητη προϋπό

ή  τους  σε  β

σες φορολογι

τητα παραστ

ντίγραφο τίτ

υμβολαιογρα

γκατάσταση,

τηματολόγιο

πόδειξη ηλε

ισθωτήριο σ

πό  την  ημέρ

υμβόλαιο πρ

ης εγκριτικής

δεια  δόμηση

παιτείται απ

ακτοποίηση /

ιωτικά συμφ

ποβεβλημέν

άκελο  τεχνι

εριγραφή ερ

ωτογραφικό

ιμολόγια πώ

αραστατικά 

ων ΜΜΕ για ε

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑ

οίησης των δ

ανών του έρ

οσδιορίζεται

των  δαπανώ

κάτω.  

πει να έχουν

χετικές δαπά

εί  πλήρως  μ

ο και στην πε

φόσον έχουν

λής της τελικ

εξιμότητας δ

εις και περιβ

όθεση για να

βιβλίο  μητρώ

ικές διατάξε

τατικά: 

τλου ιδιοκτησ

αφική πράξη

  εγγεγραμμ

ο.  

κτρονικής υπ

υμβόλαιο ή 

ρα  έκδοσης 

ρέπει να είνα

ς απόφασης.

ης  ή  έγκρισ

πό τις πολεο

/ νομιμοποίη

φωνητικά – σ

ες στην αρμό

ικών  στοιχεί

ργασιών, Σχέδ

ό υλικό. Ο φά

ώλησης ή πα

θα  πρέπει

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞ

ΑΙ ΟΙΚΟΝΟ

δαπανών 

ργου θα πρέ

ι  στην  από

ών  θεωρούν

ν εξοφληθεί 

άνες στο αντί

μέχρι  την  δι

ερίπτωση αυ

ν εξοφληθεί 

ής έκθεσης, 

δαπανών – Α

βάλλον χώρο

α είναι επιλέ

ώου  παγίων

ις. 

σίας και μετα

η αγοραπωλ

μένη  στο  αρ

ποβολής για

η παραχώρη

της  εγκριτι

αι διάρκειας 

  

ση  εργασιών

δομικές δια

ηση χώρου ε

συμβάσεις μ

όδια Δ.Ο.Υ., 

ίων  των  κτιρ

δια, Επιμετρ

άκελος τεχνι

ροχής υπηρ

ι  να  αναφέ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΟΥ ΑΝΤ

έπει να έχει

φαση  ένταξ

νται  τα  σχε

ί πλήρως μέχ

τίστοιχο χρον

ιενέργεια  το

υτή οι δαπάν

. Οποιαδήπ

κρίνεται ορι

Απαραίτητα

ος 

ξιμες οι δαπ

ν  ή  αντίστοι

αγραφή αυτ

ησίας ή σύσ

ρμόδιο  υπο

α τις μισθώσ

ηση χρήσης π

ικής  απόφασ

τουλάχιστον

ν  μικρής  κλί

ατάξεις ή βεβ

εφόσον συντ

με κατασκευ

όπου προβλ

ριακών  επεν

ρήσεις εργασ

ικών στοιχείω

εσιών  του π

έρεται  η  επ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

Σ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

πραγματοπ

ξης  ‐  χρημα

ετικά  παρα

χρι τη διενέ

νικό διάστημ

ου  ελέγχου 

νες αυτές μπ

ποτε δαπάνη

ιστικά μη επ

α παραστατικ

πάνες ιδιόκτη

ιχο  βιβλίο  κ

τού στο υποθ

στασης επικα

οθηκοφυλακ

εις ή παραχ

πρέπει να έχ

σης.  Ειδικά 

ν δέκα πέντε

ίμακας  ή  όπ

βαίωση απα

τρέχει τέτοια

αστές / προ

λέπει η σχετι

νδύσεων  πο

σιών, Ανάλυσ

ων υπογράφ

προμηθευτή 

πωνυμία  το

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

Ν – ΑΠΑΡΑΙ

ΟΥ  

ποιηθεί κατά

ατοδότησης 

στατικά  (π.

ργεια του εν

μα, που αφορ

θα  θεωρούν

πορούν να υπ

δεν έχει εξ

ιλέξιμη. 

κά 

ητων κτιριακ

κατά  τα  προ

θηκοφυλακεί

αρπίας για υ

είο  ή  τίτλο

ωρήσεις κτιρ

χει διάρκεια 

για  ανέγερ

ε (15) έτη απ

ποια  άλλη  μ

αλλαγής από

α περίπτωση

μηθευτές γι

ική νομοθεσί

ου  περιλαμβ

ση κόστους ε

φεται από αρ

/  κατασκευ

υ  προμηθε

ονόμησης ενέ

ΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑ

ά τη διάρκεια

  του  έργου

χ.  τιμολόγια

νδιάμεσου ε

ρά ο έλεγχο

νται  μη  επιλ

ποβληθούν μ

ξοφληθεί πλή

κών εγκατασ

οβλεπόμενα 

είο / Κτηματο

υφιστάμενη 

ος  ιδιοκτησί

ριακών εγκα

τουλάχιστον

ση  κτιρίου 

πό την ημερο

μορφή  έγκρ

ό  τις αρμόδιε

.  

ια τις κτιριακ

ία.  

βάνει  :  Τεχν

εργασιών το

ρμόδιο/ους μ

αστή προς  τ

υτή  ή  κατα

έργειας» 
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κού 
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εριγράφεται

αι να αναγρά

ξοφλήσεις τω

ρομηθευτή  /

ρομηθευτή /

ε  περίπτωση

όμο παραστα

νεξαρτήτως α

ήματα και λο

τητη προϋπό

υ παγίων ή α

τητα παραστ

ντίγραφα  τω

ξοπλισμού, υ

ντίγραφα  τω

ην αγορά των

υριότητα τω

το φορέα της

εβαίωση  προ

ου  προμηθε

ηχανημάτων

ντίγραφο πισ

ντίγραφο άδ

ικαιολογητικ

σκηση της επ

ιμολόγια  πώ

ρομηθευτή 

ρομηθευτή κ

αι να αναγρά

αραστατικά 

αραστατικών

αρακολούθη

που πραγματ

ε  περίπτωση

παιτούνται μ

εν είναι στο σ

ωτογραφικό

λες  οι  απαρ

κάστοτε ισχύ

ων ΜΜΕ για ε

ι αναλυτικά η

άφεται η ονο

ων ανωτέρω 

/  κατασκευα

/ κατασκευα

η  εισαγωγής

ατικά που απ

αν δεν είναι 

οιπός  Εξοπλ

όθεση για να

αντίστοιχο β

τατικά: 

ων  ιδιωτικώ

υποβεβλημέν

ων  συμβάσεω

ν μηχανημάτ

ν   μηχανημά

ς  επένδυσης

ομηθευτή  γ

ευόμενου  ε

ν και των στο

στοποιητικού

δειας πρώτης

κά  από  όπου

πιχειρηματικ

ώλησης  ή  πα

προς  τον  φ

και να περιγρ

άφεται η ονο

Εξόφλησης

ν,  ή/και  απ

ησης  του  πρ

τοποιήθηκε 

η  εισαγωγής 

μέχρι την θέσ

σύνολό τους

ό υλικό. 

ραίτητες  μελ

ύουσας νομο

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

η προμήθεια

ομασία της δ

τιμολογίων/

αστή ή/και α

στή και την κ

ς  προκατασκ

παιτούνται μ

στο σύνολό

ισμός 

α είναι επιλέ

ιβλίο κατά τα

ών  συμφωνη

να στην αρμ

ων  χρηματο

των – εξοπλι

άτων – εξοπ

ς. 

ια  το  καινού

είδους  ‐  με

οιχείων εξοπλ

ύ CE ή δήλω

ς κυκλοφορί

υ  να  τεκμαίρ

κής δραστηρ

αροχής  υπηρ

φορέα.  Στα 

ράφεται ανα

ομασία της δ

ς  (εξοφλητι

οδεικτικά  κ

ομηθευτή  κ

η καταβολή 

του  εξοπλισ

ση των εγκα

ς επιλέξιμα.

λέτες  για  τη

οθεσίας. 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

α υλικών ή  δ

δράσης και το

/αποδείξεων

αποδεικτικά 

κίνηση του λ

κευασμένων

μέχρι την θέσ

 τους επιλέξ

έξιμες οι δαπ

α προβλεπό

ητικών  –  σ

μόδια Δ.Ο.Υ., 

οδοτικής  μίσ

ισμού από το

πλισμού‐ μετ

ύργιες,  αμετ

εταφορικού 

λισμού, όπο

ση συμμόρφ

ίας στο όνομ

ρεται  η  απο

ιότητας. 

ρεσιών  ή  ισ

παραστατικ

αλυτικά ο εξο

δράσης και το

ικές  αποδεί

αταβολής  τ

και  την  κίνησ

των σχετικώ

σμού από  τ

αταστάσεων 

ην  εγκατάστ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

διαμόρφωση

ου έργου για

ν, όπως αποδ

καταβολής 

λογαριασμού

  εγκαταστάσ

ση των εγκα

ξιμα. 

πάνες εξοπλ

μενα στις φο

συμβάσεων 

όπου προβλ

σθωσης,  οι  ο

ον μισθωτή, 

ταφορικού μ

ταχείριστο  κ

μέσου  με

ου αυτό υφίσ

φωσης για τα

μα της επιχεί

οκλειστική  χρ

σοδύναμα  μ

κά  θα  πρέπ

οπλισμός ή η

ου έργου για

ίξεις  προμη

ου  οφειλόμ

ση  του  λογα

ών ποσών. 

ο  εξωτερικό

σε πλήρη πα

ταση  και  λε

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

η κατασκευή

α το οποίο πρ

δεικνύεται α

του οφειλόμ

ύ του ταμείο

σεων  από  τ

ταστάσεων σ

λισμού είναι 

ορολογικές δ

για  την  πρ

λέπει η σχετι

οποίες  περιλ

κατά τη λήξ

μέσου   που α

και  περί  μη 

ε  αναφορά 

σταται. 

α παραγωγικ

ίρησης με τις

ρήση  του  με

ε  αυτά  φορ

πει  να  ανα

η εργασία δι

α το οποίο πρ

ηθευτή)  των

μενου  ποσού

αριασμού  τα

ό,  όλα  τα  κα

αραγωγική λ

ιτουργία  συ

ονόμησης ενέ

ή κτιριακών ε

ραγματοποι

από εξοφλητ

μενου ποσο

ου ή της τράπ

το  εξωτερικό

σε παραγωγ

ι η εγγραφή 

διατάξεις. 

ρομήθεια  μ

ική νομοθεσ

λαμβάνουν  υ

ξη της περιόδ

αποκτήθηκα

παρακράτησ

στο  serial

κά μηχανήμα

ς απαιτούμε

εταφορικού 

ρολογικά  πα

αφέρεται  η 

ιαμόρφωσης

ραγματοποι

ν  ανωτέρω

ύ,  την  καρτ

αμείου  ή  κα

ατά  νόμο  πα

λειτουργία, α

υστημάτων  Α

έργειας» 
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εγκαταστάσε

είται η αγορ

τικές αποδείξ

ύ,  την  καρτέ

πεζας. 

ό,  όλα  τα  κα

γική λειτουργ

τους σε βιβ

ηχανημάτων

σία 

υποχρέωση 

δου μίσθωση

αν μέσω  leas

σης  κυριότη

  number  τ

ατα.  

ενες θεωρήσ

μέσου  για 

αραστατικά  τ

επωνυμία  τ

ς ή το λογισμ

είται η αγορ

  φορολογικ

έλα  λογιστι

αταθέσεων  α

αραστατικά  π

ανεξαρτήτως

ΑΠΕ  βάσει 

εων 

ρά. 

ξεις 

έλα 

ατά 

γία, 

βλίο 

ν  – 

για 

ης.  

sing 

τας 

των 

εις.  

την 

του 

του 

μικό 

ρά. 

κών 

κής 

από 

που 

ς αν 

της 
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  Ό
εκ

 Στ
ηλ

 Μ

Λογισμικ

 Αν

υπ

 Άδ

 Πα

επ

να

αν

 Πα

πα

πα

όπ

Τα  πρ

υποκατ

•  Αν

•  Αν

•  Συ

δικαίω

σύμβα

αφορά

•  Απ

 

Δαπάνες

 Αν

 Αν

 Τι

πρ

υπ

οπ

 Πα

πα

πα

όπ

«Ενίσχυση τω

Όλες  οι  απα

κάστοτε ισχύ

τοιχεία  και  έ

λεκτρική ισχύ

Μητρώο Παγί

κά και Υπηρ

ντίγραφα  τω

ποβαλλόμεν

δειες χρήσης

αραστατικά 

πιχείρηση. Στ

α  περιγράφε

ναγράφεται 

αραστατικά 

αραστατικών

αρακολούθη

που πραγματ

όσθετα  δικα

τηγορίας είν

ντίγραφο τίτ

ντίγραφο Απ

υμβάσεις με

ωμα αποκλεισ

αση  θα  πρέπ

ά σε γενικότε

ποδεικτικά κ

ς προς τρίτο

ντίγραφα τω

ντίγραφα εκθ

ιμολόγια / απ

ρέπει  να  αν

πηρεσία και 

ποίο πραγμα

αραστατικά 

αραστατικών

αρακολούθη

που πραγματ

ων ΜΜΕ για ε

αραίτητες  άδ

ύουσας νομο

έγγραφα  (με

ύς της εγκατ

ίων. 

ρεσίες Λογισμ

ων  ιδιωτικώ

α στην αρμό

ς λογισμικών

πώλησης ή π

τα παραστατ

εται  αναλυτ

η ονομασία 

Εξόφλησης

ν,  ή/και  απ

ησης  του  πρ

τοποιήθηκε 

αιολογητικά

ναι : 

τλου προστα

ποσπάσματο

ταφοράς  τεχ

στικής ή μη 

πει  να  διασ

ερη παροχή υ

καταβολής φ

ους / τεχνική

ων ιδιωτικών 

θέσεων και δ

ποδείξεις πα

ναφέρεται  η

ο χρόνος πα

ατοποιείται η

Εξόφλησης

ν,  ή/και  απ

ησης  του  πρ

τοποιήθηκε 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

δειες  για  τη

οθεσίας. 

ελέτες,  βεβα

τάστασης ΑΠ

μικού  

ών  συμφωνη

όδια Δ.Ο.Υ. ό

ν ή αντίστοιχ

παροχής υπη

τικά θα πρέπ

τικά  ο  εξοπ

της δράσης 

ς  (εξοφλητι

οδεικτικά  κ

ομηθευτή  κ

η καταβολή 

ά  που  απαιτ

σίας 

ς Βιβλίου Πα

χνολογίας σ

εκμετάλλευ

φαλίζεται  ό

υπηρεσιών κ

φόρου εισοδή

ή και συμβου

συμφωνητικ

δικαιολογητ

αροχής υπηρ

η  επωνυμία

αροχής και ν

η αγορά. 

ς  (εξοφλητι

οδεικτικά  κ

ομηθευτή  κ

η καταβολή 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ην  εγκατάστ

αιώσεις  κλπ)

ΠΕ αποδεδειγ

ητικών  –  συ

όπου προβλέ

χες βεβαιώσ

ηρεσιών (Τιμ

πει να αναφ

πλισμός  ή  η

και του έργο

ικές  αποδεί

αταβολής  τ

και  την  κίνησ

των σχετικώ

τούνται  για

αγίων, ή αντί

σύμφωνα με 

σης, για μία

ότι  το  φυσικ

και σχετίζετα

ήματος (όπο

υλευτική υπο

κών – συμβά

τικών για τις 

ρεσιών του π

α  του  παρόχ

να αναγράφ

ικές  αποδεί

αταβολής  τ

και  την  κίνησ

των σχετικώ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ταση  και  λε

)  εκ  των  οπο

γμένα εξυπη

υμβάσεων  γ

έπει το νομοθ

εις των κατα

μολόγια, κλπ

έρεται η επω

η  εργασία  δ

ου για το οπ

ίξεις  προμη

ου  οφειλόμ

ση  του  λογα

ών ποσών. 

α  την  πιστοπ

ίστοιχου βιβ

την οποία ο

α ορισμένη χ

κό  αντικείμε

αι με το συγκ

ου απαιτείτα

οστήριξη επ

άσεων με πα

παρεχόμενε

παρόχου προ

χου,  να  περ

φεται η ονομ

ίξεις  προμη

ου  οφειλόμ

ση  του  λογα

ών ποσών. 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ιτουργία  συ

οίων  θα  προ

ρετεί τις ανά

για  την  προ

θετικό πλαίσ

ασκευαστών 

π) του προμη

ωνυμία του π

διαμόρφωση

οίο πραγματ

ηθευτή)  των

μενου  ποσού

αριασμού  τα

ποίηση  των

λίου ισοδύν

ο εκχωρητής

ρονική περίο

ενο  προσδιο

κεκριμένο έρ

ι). 

πιχειρήσεων 

αρόχους υποσ

ες υπηρεσίες

ος την επιχεί

ριγράφεται 

μασία της δρ

ηθευτή)  των

μενου  ποσού

αριασμού  τα

ονόμησης ενέ

υστημάτων  Α

οκύπτει  ότι 

άγκες της επ

ομήθεια  λογ

σιο.  

για την άδε

ηθευτή / παρ

προμηθευτή

ης  ή  το  λογ

τοποιείται η 

ν  ανωτέρω

ύ,  την  καρτ

αμείου  ή  κα

ν  δαπανών 

ναμης αξίας 

ς  εκχωρεί στ

οδο ή απερι

ορίζεται  με 

ργο. 

 

στηρικτικών

ς  

ίρηση. Στα π

αναλυτικά 

ράσης και το

ν  ανωτέρω

ύ,  την  καρτ

αμείου  ή  κα

έργειας» 
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ΑΠΕ  βάσει 

η  παραγόμε

πιχείρησης.

γισμικών  κ.λ

ια χρήσης. 

ρόχου προς 

ή / παρόχου

γισμικό  και 

αγορά. 

  φορολογικ

έλα  λογιστι

αταθέσεων  α

της  παρούσ

τον εκδοχέα

ιόριστα. Από

σαφήνεια,  δ

ν υπηρεσιών

παραστατικά

η  παρεχόμ

ου έργου για

  φορολογικ

έλα  λογιστι

αταθέσεων  α

της 

ενη 

λ.π. 

την 

και 

να 

κών 

κής 

από 

σας 

α  το 

ό τη 

δεν 

ά θα 

ενη 

α το 

κών 

κής 

από 
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ΠΑΡΑΡΤ

 Άρθρο 1

Επιχείρη

δραστηρ

επιχειρή

προσώπ

Άρθρο 2

Η κατηγο

που  απα

υπερβαί

Στην κατ

50 εργαζ

υπερβαί

Στην κατ

από  10 

ισολογισ

Άρθρο 

απασχολ

1. «Ανεξ
επιχείρη

παραγρά

2. «Συνε
κατά την

(ανάντη 

την έννο

άλλης επ

Ωστόσο,

επιχειρή

ελέγχετα

μεμονωμ

α)  δημό

φυσικών

και επεν

το σύνολ

β) πανεπ

γ) θεσμι

δ)  αυτόν

από 5.00

3. «Συνδ
σχέσεις:

«Ενίσχυση τω

ΤΗΜΑ ΙV: Ο

1 ‐ Επιχείρησ

ηση  θεωρείτ

ριότητα.  Σε 

ήσεις που ασ

πων που ασκο

2 ‐ Αριθμός α

ορία των πο

ασχολούν  λι

ίνει τα 50 εκ

τηγορία των 

ζομένους κα

ίνει τα 10 εκ

τηγορία των 

εργαζομέν

σμού δεν υπε

3  ‐  Τύποι

λουμένων κ

ξάρτητη  επ

ηση  κατά  τη

άφου 3. 

εργαζόμενες

ν έννοια της

επιχείρηση)

οια  της παρα

πιχείρησης (

,  μια  επιχείρ

ήσεις,  ακόμη

αι  από  τις 

μένα ή από κ

όσιες  εταιρεί

ν προσώπων

νδύουν ίδια 

λο της επένδ

πιστήμια ή ε

κοί επενδυτέ

νομες  τοπικέ

00 κατοίκους

δεδεμένες ε

  

ων ΜΜΕ για ε

ΟΡΙΣΜΟΣ Μ

ση  

ται  κάθε  μο

αυτές  περιλ

σκούν βιοτεχ

ούν τακτικά 

απασχολουμ

ολύ μικρών, μ

ιγότερους  α

ατ. ευρώ κα

ΜΜΕ, ως μ

αι της οποίας

ατ. ευρώ. 

ΜΜΕ, ως πο

ους  και  τη

ερβαίνει τα 

ι  επιχειρήσ

και των χρημ

πιχείρηση» 

ην  έννοια  τη

ς επιχειρήσε

ς παραγράφ

) κατέχει, μό

αγράφου 3, 

κατάντη επιχ

ρηση  μπορε

η  και  εάν  το

ακόλουθες 

κοινού, συνδ

ίες  συμμετο

ν που ασκού

κεφάλαια σε

δυσης αυτής 

ρευνητικά κ

ές, συμπεριλ

ές αρχές με 

ς.  

επιχειρήσεις»

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΜΜΕ  

ονάδα,  ανεξ

λαμβάνοντα

χνική ή άλλη

μια οικονομ

μένων και οι

μικρών και μ

από  250  εργ

ι/ή το σύνολ

ικρή επιχείρ

ς ο ετήσιος κ

ολύ μικρή επ

ς  οποίας  ο

2 εκατ. ευρώ

σεων  που  λ

ματικών ποσ

είναι  κάθε 

ης  παραγρά

εις» είναι όλ

ου 3  και μετ

όνη ή από κο

το 25 %  ή π

χείρησης). 

εί  να  χαρακτ

 όριο  του 2

κατηγορίες 

δεδεμένοι κα

οχών,  εταιρε

ν συστηματι

ε μη εισηγμέ

σε μία επιχε

έντρα μη κερ

λαμβανομέν

ετήσιο προ

» είναι οι επ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ξάρτητα  απ

αι  ειδικότερα

η δραστηριό

μική δραστηρ

ικονομικά όρ

μεσαίων επι

γαζομένους 

λο του ετήσιο

ρηση ορίζετα

κύκλος εργασ

πιχείρηση ορ

ο  ετήσιος  κ

ώ.  

λαμβάνοντα

σών 

επιχείρηση

άφου  2  ή  ω

λες οι επιχειρ

ταξύ των οπ

οινού με μία

περισσότερο

τηριστεί  ως 

5 %  καλύπτ

επενδυτών 

ατά την έννο

είες  επιχειρη

ικά δραστηρ

ένες στο χρη

είρηση δεν υ

ρδοσκοπικού

νων των ταμε

οϋπολογισμό

πιχειρήσεις π

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ό  τη  νομική

α  αυτοαπασ

ότητα,  καθώ

ριότητα.  

ρια προσδιο

χειρήσεων (

και  των  οπ

ου ισολογισμ

αι η επιχείρη

σιών και/ή τ

ρίζεται η επιχ

κύκλος  εργα

αι  υπόψη 

η  που  δεν

ως  συνδεδεμ

ρήσεις που δ

ποίων υπάρχ

α ή περισσότ

ο  του κεφαλ

ανεξάρτητη

εται ή υπερ

και  υπό  τ

οια της παρα

ηματικού  κε

ριότητες σε ε

ηματιστήριο 

υπερβαίνει τ

ύ σκοπού,  

είων περιφερ

ό μικρότερο 

που διατηρο

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ή  της  μορφ

σχολούμενα 

ς και προσω

ορίζοντα τις κ

«ΜΜΕ») απ

οίων  ο  ετήσ

μού δεν υπε

ση η οποία 

ο σύνολο το

χείρηση η οπ

ασιών  και/ή

για  τον  υ

  χαρακτηρί

μένη  επιχείρ

δεν χαρακτη

χει η ακόλου

τερες συνδε

λαίου ή  των 

η,  μη  έχουσα

καλύπτεται,

ην  προϋπόθ

αγράφου 3 με

φαλαίου,  φ

πενδύσεις ε

επιχειρήσεις

α 1.250.000 

ρειακής ανά

από 10  εκα

ύν μεταξύ το

ονόμησης ενέ

φή,  που  ασ

  άτομα  και

ωπικές  εταιρ

κατηγορίες ε

ποτελείται απ

σιος  κύκλος

ρβαίνει τα 4

απασχολεί λ

ου ετήσιου ισ

ποία απασχο

ή  το  σύνολο

υπολογισμό 

ίζεται  ως  σ

ρηση  κατά  τ

ηρίζονται ως

υθη σχέση: 

εδεμένες επι

δικαιωμάτω

α  δηλαδή  σ

,  εφόσον  το 

θεση  ότι  αυ

ε την εν λόγω

φυσικά  πρόσ

επιχειρηματι

ς (business a

 ευρώ,  

άπτυξης,  

ατ.  ευρώ και

ους μία από

έργειας» 
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κεί  οικονομ

ι  οικογενεια

ρείες ή  ενώσ

επιχειρήσεω

πό επιχειρήσ

  εργασιών  δ

43 εκατ. ευρώ

λιγότερους α

σολογισμού δ

ολεί λιγότερο

ο  του  ετήσ

του  αριθμ

συνεργαζόμε

την  έννοια 

ς συνδεδεμέ

μια επιχείρη

ιχειρήσεις κα

ων ψήφου μ

συνεργαζόμε

ποσοστό α

υτοί  δεν  είν

ω επιχείρησ

σωπα  ή  ομά

ικού κεφαλα

angels), εφόσ

ι με  λιγότερο

ό τις ακόλου

μική 

ακές 

σεις 

ων 

σεις 

δεν 

ώ.  

από 

δεν 

ους 

σιου 

μού 

ενη 

της 

ένες 

ηση 

ατά 

μιας 

ενες 

υτό 

ναι, 

η:  

δες 

αίου 

σον 

ους 

θες 
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α)  μία  ε

επιχείρη

β) μία ε

διαχειρι

γ) μία επ

έχει συν

δ) μία επ

έχει συν

ψήφου τ

Τεκμαίρ

2 δεύτερ

την επιφ

Συνδεδε

στο  πρώ

επενδυτ

Οι επιχε

προσώπ

σύνολο 

νοείται η

4. Εκτός
μπορεί ν

ελέγχετα

5. Μία 

συνεργα

αριθμητ

διασπορ

δηλώνει

μια  επιχ

δηλώσει

από τις ε

 Άρθρο 4

περίοδο

1. Τα  σ
χρηματικ

υπολογί

Το ύψος

έμμεσου

2. Όταν
βρίσκετα

αναφέρο

ιδιότητα

επαναλη

«Ενίσχυση τω

επιχείρηση κ

ησης, 

πιχείρηση έ

στικού ή επο

πιχείρηση έχ

νάψει με αυτ

πιχείρηση πο

νάψει με άλλ

των μετόχων

εται ότι δεν 

ρο εδάφιο δ

φύλαξη των δ

εμένες θεωρ

ώτο  εδάφιο 

τές που αναφ

ιρήσεις που

πων που ενερ

ή  τμήμα  τω

η αγορά προ

ς  από  τις  πε

να θεωρηθεί

αι, άμεσα ή έ

επιχείρηση

αζόμενης  ή 

τικά όρια πο

ρά  κεφαλαίο

ι υπεύθυνα ό

χείρηση  ή,  α

ις αυτές πρα

εθνικές ή ενω

4 ‐ Στοιχεία 

ος αναφοράς

στοιχεία  που

κών  ποσών

ίζονται σε ετ

ς του κύκλου

υς φόρους.  

ν,  κατά  την 

αι πάνω ή κά

ονται  στο  ά

ας  της  μεσαί

ηφθεί επί δύ

ων ΜΜΕ για ε

κατέχει  την π

χει  το δικαί

οπτικού οργά

χει το δικαίω

τήν ή δυνάμε

ου είναι μέτ

λους μετόχο

ν ή των εταίρ

υπάρχει κυρ

δεν υπεισέρχ

δικαιωμάτων

ρούνται  επίσ

μέσω  μιας 

φέρονται στη

 διατηρούν 

ργούν από κ

ων  δραστηρι

οϊόντος ή υπη

εριπτώσεις 

ί ΜΜΕ εάν τ

έμμεσα, από

  μπορεί  να

συνδεδεμέν

ου αναφέρον

ου  δεν  επιτ

ότι μπορεί ε

από  κοινού, 

αγματοποιού

ωσιακές διατ

για τον υπο

ς  

υ  χρησιμοπο

ν  είναι  εκεί

τήσια βάση. 

υ εργασιών υ

ημερομηνία

άτω από τα 

άρθρο  2,  η  κ

ίας,  μικρής 

ύο διαδοχικά

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

πλειοψηφία 

ωμα να διορ

άνου άλλης 

ωμα να ασκεί

ει ρήτρας το

οχος ή εταίρ

υς ή εταίρου

ρων αυτής τη

ριαρχική επιρ

χονται άμεσ

ν που έχουν 

σης οι  επιχει

ή  περισσότ

ην παράγραφ

μια από τις 

κοινού θεωρ

ιοτήτων  του

ηρεσίας που

που  ορίζοντ

το 25 % ή πε

ό έναν ή περ

α  υποβάλει

νης  επιχείρη

νται στο άρθ

ρέπει  να  κα

εύλογα να υπ

σε  περισσό

ύνται με την 

τάξεις. 

ολογισμό το

οιούνται  για

ίνα  που  αφ

Λαμβάνοντα

υπολογίζεται

α  κλεισίματ

όρια τα σχετ

κατάσταση  α

ή  πολύ  μικρ

ά οικονομικά

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

των δικαιω

ρίζει ή  να π

επιχείρησης

ί κυριαρχική

υ καταστατι

ρος άλλης επ

υς της εν λόγ

ης επιχείρησ

ρροή, εφόσο

σα ή έμμεσα

με την ιδιότ

ιρήσεις  που 

τερων  άλλω

φο 2. 

εν λόγω σχέ

ρούνται επίσ

υς  στην  ίδια 

υ βρίσκεται α

ται  στην  πα

ερισσότερο τ

ισσότερους 

ι  δήλωση  σ

ησης,  καθώ

θρο 2. Η δήλ

αθοριστεί  ε

ποθέσει ότι 

ότερες  επιχε

επιφύλαξη τ

υ αριθμού α

α  τον  υπολ

φορούν  την

αι υπόψη κα

ι χωρίς τον φ

τος  των  λογ

τικά με τον α

αυτή  έχει  ω

ρής  επιχείρη

ά έτη.  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ωμάτων ψήφ

παύει  την πλ

ς, 

ή επιρροή σε

κού της τελε

πιχείρησης ελ

γω επιχείρησ

σης.  

ον οι επενδυ

α στη διαχείρ

τητά τους ως

διατηρούν 

ν  επιχειρήσ

έσεις μέσω φ

σης συνδεδε

αγορά  ή  σ

αμέσως ανάν

αράγραφο  2 

του κεφαλαί

δημόσιους φ

σχετικά  με 

ς  και  σχετι

λωση αυτή μ

πακριβώς  π

δεν ανήκει, 

ειρήσεις  που

των ελέγχων

απασχολουμ

λογισμό  του

ν  τελευταία 

ατά την ημερ

φόρο προστι

γαριασμών 

αριθμό απασ

ως  αποτέλεσ

ησης  μόνον 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ου  των μετό

λειοψηφία  τω

 άλλη επιχεί

ευταίας,  

λέγχει μόνη 

σης, την πλε

τές που ανα

ριση της εξε

ς μετόχων ή ε

μια από  τις 

εων  ή  μέσω

φυσικού προ

μένες επιχει

ε  όμορες  αγ

ντη ή κατάντ

δεύτερο  εδ

ίου της ή τω

φορείς, μεμο

την  ιδιότη

κά  με  τα  σ

μπορεί να υ

ποιος  το  κατ

κατά ποσοσ

υ  είναι  συνδ

ν και εξακριβ

μένων και τω

υ  αριθμού  α

κλεισμένη 

ρομηνία κλει

ιθέμενης αξί

και  σε  ετήσ

σχολουμένω

σμα  την  από

εάν  η  υπέρ

ονόμησης ενέ

όχων ή  των 

ων μελών το

ίρηση βάσει 

της, βάσει σ

ειοψηφία τω

αφέρονται στ

εταζόμενης ε

εταίρων.  

  σχέσεις  πο

ω  οποιουδήπ

οσώπου ή ομ

ιρήσεις, εφό

γορές.  Ως  «

τη της σχετικ

δάφιο,  μια  ε

ων δικαιωμάτ

ονωμένα ή α

ητά  της  ως

στοιχεία  πο

ποβληθεί α

τέχει,  οπότε

στό 25 % ή π

δεδεμένες  μ

βώσεων που

ων χρηματικ

απασχολουμ

διαχειριστι

ισίματος των

ίας (ΦΠΑ) κα

σια  βάση,  μ

ων ή τα χρημ

όκτηση  ή  τη

ρβαση  των 

έργειας» 
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εταίρων άλλ

ου διοικητικ

σύμβασης π

συμφωνίας π

ων δικαιωμάτ

την παράγρα

επιχείρησης,

υ αναφέρον

ποτε  από  το

μάδας φυσικ

όσον ασκούν

«όμορη  αγορ

κής αγοράς.

επιχείρηση  δ

των ψήφου 

από κοινού. 

ς  ανεξάρτητ

υ  αφορούν 

κόμη και εά

ε  η  επιχείρη

περισσότερο,

μεταξύ  τους.

υ προβλέπον

κών ποσών 

μένων  και  τ

ική  χρήση 

ν λογαριασμ

αι χωρίς άλλο

μια  επιχείρη

ατικά όρια π

ν  απώλεια 

εν  λόγω  ορί

λης 

κού, 

που 

που 

των 

αφο 

 με 

νται 

ους 

κών 

ν το 

ρά» 

δεν 

της 

της, 

τα 

άν η 

ηση 

, σε 

  Οι 

νται 

και 

των 

και 

ών. 

ους 

ηση 

που 

της 

ίων 
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3. Στην 
στοιχεία

πραγματ

Άρθρο 5

Ο αριθμ

στον  αρ

λογαρια

εργαζόμ

αντιστοι

α) οι μισ

β) τα άτο

μισθωτο

γ) οι ιδιο

δ)  οι  ετα

οφέλη α

Οι μαθη

μαθητεί

των αδε

Άρθρο 6

1.  Στην
αριθμού

επιχείρη

2. Στην 
στοιχείω

τα  λοιπά

επιχείρη

επιχείρη

Στα  στο

ενδεχομ

κατάντη

συμμετο

περίπτω

Στα στοι

επιχειρή

δεν περι

3. Για  τ
εξεταζόμ

εφόσον 

αυτές  τ

ενοποίη

Για  την 

εξεταζόμ

«Ενίσχυση τω

περίπτωση 

α  που  λαμ

τοποιούνται 

5 ‐ Ο αριθμό

μός απασχολ

ιθμό  εργαζο

ασμό  αυτής 

μενοι  μερική

ιχούν σε κλά

σθωτοί  

ομα που εργ

ούς με βάση 

οκτήτες επιχε

αίροι που α

από την επιχε

ητευόμενοι ή

ας ή επαγγελ

ιών μητρότη

6 ‐ Καθορισμ

  περίπτωση 

ύ  απασχολο

ησης.  

περίπτωση 

ων, συμπεριλ

ά  στοιχεία  τ

ησης  ή  τους

ηση βάσει εν

οιχεία  που  α

μένως  συνερ

  της  εν  λό

οχής  στο  κε

ωση διασταυρ

ιχεία που αν

ήσεων που ε

ιλαμβάνοντα

την  εφαρμογ

μενη  επιχείρ

υπάρχουν. 

τις  συνεργα

σης.  

εφαρμογή 

μενη  επιχείρ

ων ΜΜΕ για ε

νεοσύστατω

μβάνονται 

κατά τη διά

ς απασχολο

λούμενων ατ

ομένων  πλή

επί  ολόκληρ

ς  απασχόλη

άσματα των Ε

γάζονται για 

το εθνικό δί

ειρηματίες, 

σκούν  τακτι

είρηση.  

ή οι σπουδα

λματικής κα

ητας ή των γο

μός των στοιχ

  ανεξάρτητη

υμένων,  πρ

επιχείρησης

λαμβανομένο

της  επιχείρη

ς  ενοποιημέ

νοποίησης.  

αναφέροντα

ργάζονται  με

όγω  επιχείρ

φάλαιο  ή  σ

ρωμένης συμ

αφέρονται σ

νδεχομένως

αι ήδη στους

γή  της  παρ

ρηση  προκύπ

Σε  αυτά  προ

αζόμενες  επ

επίσης  της 

ρηση  προκύπ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ων επιχειρήσ

υπόψη  πρ

άρκεια του οι

υμένων  

τόμων αντιστ

ρους  απασχ

ρο  το  υπόψη

ησης,  ανεξάρ

ΕΜΕ. Στον αρ

την επιχείρη

ίκαιο, 

ική δραστηρ

αστές που βρ

τάρτισης δεν

ονικών αδειώ

χείων της επ

ης  επιχείρησ

ραγματοποιε

ς που συνεργ

ου του αριθμ

ησης,  ή — 

ένους  λογαρ

αι  στο  πρώτ

ε  την  εξετα

ησης.  Τα  σ

στα  δικαιώμ

μμετοχής, λα

στο πρώτο κα

ς συνδέονται

ς λογαριασμο

αγράφου  2,

πτουν  από  τ

οστίθεται  το

ιχειρήσεις, 

παραγράφο

πτουν  από  τ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

σεων, οι λογα

ρέπει  να  π

ικονομικού έ

τοιχεί στον α

χόλησης  που

η  έτος.  Τα  ά

ρτητα  από  τ

ριθμό απασχ

ηση, έχουν σ

ριότητα  εντό

ρίσκονται σε

ν συνυπολογ

ών δεν συνυ

πιχείρησης

σης,  ο  καθορ

είται  αποκλε

γάζεται ή συ

μού απασχο

εφόσον  υπά

ριασμούς  στ

το  εδάφιο  π

αζόμενη  επιχ

στοιχεία  συγ

ατα  ψήφου

αμβάνεται υ

αι το δεύτερ

ι άμεσα ή έμ

ούς βάσει εν

,  τα  στοιχεί

τους  λογαρι

ο 100 %  των

εκτός  εάν 

ου  2,  τα  στο

τους  λογαρι

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

αριασμοί τω

προκύπτουν

έτους.  

αριθμό ετήσ

υ  εργάστηκα

άτομα  που  δ

τη  διάρκεια,

χολουμένων 

σχέση εξάρτ

ς  της  επιχεί

ε επαγγελμα

γίζονται στον

πολογίζεται

ρισμός  των 

ειστικά  με 

υνδέεται με 

ολουμένων, γ

άρχουν—  το

τους  οποίου

προστίθεντα

χείρηση,  οι 

γκεντρώνοντ

  (το  υψηλό

πόψη το υψ

ρο εδάφιο πρ

μμεσα με την

νοποίησης. 

ία  των  επιχ

ιασμούς  και 

ν  στοιχείων 

τα  στοιχεία

οιχεία  των  ε

ιασμούς  και 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ων οποίων δε

  από  καλ

σιων μονάδω

αν  στην  εξετ

δεν  εργάστη

  και  οι  εργα

περιλαμβάν

ησης προς α

ρησης  και  π

ατική κατάρτ

ν αριθμό απ

.  

στοιχείων,  σ

βάση  τους 

άλλες επιχε

γίνεται με βά

ους  ενοποιη

ς  περιλαμβ

ι  τα  στοιχεί

οποίες  βρίσ

ται  κατ'  αν

τερο  από  τ

ηλότερο των

ροστίθεται τ

ν εξεταζόμεν

χειρήσεων  π

τα  λοιπά  στ

των  επιχειρ

α  τους  περ

επιχειρήσεω

τα  λοιπά  στ

ονόμησης ενέ

εν έχουν κλε

λόπιστες  εκ

ων εργασίας 

ταζόμενη  επ

ηκαν  ολόκλη

αζόμενοι  σε

νονται: 

αυτήν και εξο

προσπορίζον

τιση στο πλα

πασχολουμέν

συμπεριλαμβ

λογαριασμο

ειρήσεις, ο κ

άση τους λογ

ημένους  λογ

βάνεται  και 

ία  των  επιχ

σκονται  αμέ

ναλογία  προ

τα  δύο  αυτά

ν ποσοστών 

το 100 % των

νη επιχείρησ

που  συνεργά

στοιχεία  τους

ρήσεων  που 

ριλαμβάνοντ

ων  που  συνδ

στοιχεία  τους

έργειας» 
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είσει ακόμη,

κτιμήσεις  π

(ΕΜΕ), δηλα

πιχείρηση  ή 

ηρο  το  έτος,

ε  εποχική  βά

ομοιώνονται

νται οικονομ

αίσιο σύμβασ

νων. Η διάρκ

βανομένου  τ

ούς  αυτής 

καθορισμός τ

γαριασμούς 

αριασμούς 

η  εξεταζόμε

χειρήσεων  π

έσως  ανάντη

ος  το  ποσοσ

ά  ποσοστά).

αυτών.  

ν στοιχείων τ

ση και τα οπ

άζονται  με 

ς,  ενοποιημέ

συνδέονται

ται  ήδη  βά

δέονται  με 

ς,  ενοποιημέ

, τα 

που 

αδή 

για 

,  οι 

άση 

ι με 

μικά 

σης 

κεια 

του 

της 

των 

και 

της 

ενη 

που 

η  ή 

στό 

  Σε 

των 

οία 

την 

ένα 

ι  με 

άσει 

την 

ένα 
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εφόσον 

ενδεχομ

ή  κατάν

τουλάχισ

4. Όταν
λογαρια

συνεργά

συνδέον

«Ενίσχυση τω

υπάρχουν. 

μένως συνεργ

ντη  αυτών, 

στον ισοδύνα

ν  ο  αριθμός 

ασμούς,  υπο

άζονται  με  τ

νται μαζί της

ων ΜΜΕ για ε

Στα  στοιχεί

γάζονται με 

εάν  δεν  πε

αμη με το πο

απασχολού

ολογίζεται  σ

την  εν  λόγω

.  

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

α  αυτά  προ

τις συνδεδεμ

εριλαμβάνον

οσοστό που 

ύμενων  δεδο

συγκεντρώνο

ω  επιχείρησ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

οστίθενται  κ

μένες αυτές 

νται  ήδη  στ

ορίζεται στη

ομένης  επιχ

οντας  κατ'  α

η,  και  προσ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

κατ'  αναλογί

επιχειρήσει

τους  ενοποι

ην παράγραφ

χείρησης  δεν

αναλογία  τα

σθέτοντας  τ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ία  τα  στοιχε

ς, οι οποίες 

ιημένους  λο

φο 2 δεύτερο

ν  προκύπτει

α  στοιχεία  α

α  στοιχεία 

ονόμησης ενέ

εία  των  επιχ

βρίσκονται α

ογαριασμούς

ο εδάφιο.  

ι  από  τους 

από  τις  επ

από  τις  επ

έργειας» 
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χειρήσεων  π

αμέσως ανά

ς  σε  αναλο

ενοποιημένο

ιχειρήσεις  π

ιχειρήσεις  π

που 

άντη 

ογία 

ους 

που 

που 
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ΠΑΡΑΡΤ

ΜΜΕ Μ

 

Ακριβή σ

Επωνυμί

Διεύθυν

Αριθ. μη

Ονοματε

……………

Τύπος τη

Σημειώσ
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ΤΗΜΑ V: ΥΠ

ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙ

στοιχεία της

ία ή εταιρική

νση της εταιρ

ητρώου ή ΦΠ

επώνυμο κα

……………………

ης επιχείρησ

στε με ένα στ

Ανεξάρτητη

Συνεργαζό

Συνδεδεμέ

ων ΜΜΕ για ε

ΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΙΡΗΣΗΣ  

ς επιχείρηση

ή επωνυμία:

ρικής έδρας: 

ΠΑ (1): …………

ι τίτλος του ή

………...………

σης (βλέπε ε

ταυρό την πε

η επιχείρηση

μενη επιχείρ

νη επιχείρησ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΔΗΛΩΣΗΣ Σ
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σιών (*) 

 

λογαριασμο

ποιημένους 

επιχειρήσεω

νοποίησης  σ

στίθενται  τα

πιχείρηση πο

γείται  η  σχέ

είμενο του πα

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

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

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

γαζόμενη  επ

τίζει  η  δήλ

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

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

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

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

ύμενα ποσο

πλαίσιο.  Τα

ονόμησης ενέ

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

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

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

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

Σύνολο ισο

ούς  και  άλλ

λογαριασμο

ων,  εκτός  εά

στα  λογιστικ

α  δελτία  σύ

ου συμπληρώ

έση  με  τη  σ

αρόντος δελ

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

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

.............. 

πιχείρηση  πο

λωση  (ή  στη

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

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

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

.... 

οστά και να 

α  αποτελέσ

έργειας» 
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.............. 

............ 

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

................. 

ολογισμού (*)

λα  στοιχεία 

ούς,  στα  οπ

άν  τα δεδομέ

κά  στοιχεία 

νδεσης  για 

ώνει τη δήλω

συνεργαζόμε

λτίου: 

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

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

ου  αποτελεί

η  συνδεδεμέ

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

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

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

συμπεριληφ

ματα  του  κ

...... 

) 

της 

οία 

ένα 

της 

τις 

ωση 

ενη 

.....

.....

ί  το 

ένη 

.....

.....

.....

φθεί 

κατ’ 
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Ποσοστό

Αποτελέσ

(*) σε χιλ

 

Τα στοιχε

(1) Να πρ

(2) Πρόεδ

(3) Ορισμ

(4) Όσον 

Στο  π

συνδε

«Ενίσχυση τω

:... 

σματα κατ’ αν

λιάδες ευρώ. 

εία αυτά πρέπ

οσδιοριστεί α

δρος («Chief e

μός, άρθρο 6 π

αφορά τη συ

ποσοστό  αυτ

εδεμένες επιχ

ων ΜΜΕ για ε

ναλογία 

πει να μεταφέ

από τα κράτη 

executive»), Γε

παράγραφος 3

μμετοχή στο 

τό  πρέπει  να

χειρήσεις (ορι

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

Πίνα

Α
απασχολο

 

έρονται στον π

μέλη σύμφων

ενικός Διευθυ

3 εδάφιο 1. 

κεφάλαιο ή σ

α  προστεθεί 

ισμός, άρθρο 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

 

ακας εταιρικ

Αριθμός 
ουμένων (ΕΜ

πίνακα Α του 

να με τις ανάγ

υντής ή αντίστ

στα δικαιώμα

το  ποσοστό

3 παράγραφο

 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

κής σχέσης

ΜΕ) 
Κύ

εργασ

παραρτήματο

γκες τους. 

τοιχη θέση. 

ατα ψήφου, λα

ό  συμμετοχή

ος 2 εδάφιο 1

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ύκλος 
σιών (*) 

 

ος Α. 

αμβάνεται υπ

ς  στην  ίδια 

). 

ονόμησης ενέ

Σύνολο ισο

πόψη το υψηλ

επιχείρηση 

έργειας» 
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ολογισμού (*)

λότερο ποσοσ

που  ανήκει 

)

στό. 

σε 
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Α. Προσδ

 Περίπ

ενο

Περ
ενο

Σημαντι
προκύπτ
ενοποιη
ενδεχόμ
ακριβώς
(1). 

 
Β. Μέθο

Περίπτω

παρακάτ

 

Σύνολο 

 

(*) Όταν 

την άθρο

(**) σε χι

Τα στοιχε

παραρτή

 

«Ενίσχυση τω

διορισμός τη

πτωση 1: Η α

ποίησης στο

ρίπτωση  2: 
ποιημένους 

κή σημείωσ
τουν  από  τ
μένους  λογ
μενων συνερ
ς ανάντη ή κα

οδοι υπολογ

ωση 1: Ως βά

τω πίνακας Β

στους ενοποι

οιση του αριθμ

ιλιάδες ευρώ.

εία  της γραμμ

ματος της δήλ

ων ΜΜΕ για ε

ης περίπτωσ

αιτούσα επιχ

ους ενοποιημ

Η  αιτούσ
λογαριασμο

ση: Τα στοιχε
τους  λογαρ
γαριασμούς. 
γαζόμενων 
ατάντη της α

ισμού ανάλο

άση υπολογι

Β(1) 

Αριθ

 

ιημένους λογα

μού εργαζομέ

. 

μής «Σύνολο»

λωσης. 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

Συνδε

σης στην οπο

χείρηση κατ

μένους λογα

α  επιχείρησ
ούς ή δεν πε

εία των επιχ
ριασμούς  το
Στα  στοιχε

επιχειρήσεω
αιτούσας επι

ογα με την π

σμού χρησιμ

θμός απασχολ
(ΕΜΕ) (*

αριασμούς δε

ένων όλων τω

»  του παραπά

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΠΑΡΑΡΤΗ

εδεμένες επ

οία υπάγετα

ταρτίζει ενοπ

αριασμούς άλ

ση  ή  μία 
ριλαμβάνον

χειρήσεων πο
ους  και  άλ
εία  αυτά  σ
ων με τις εν 
ιχείρησης, εφ

περίπτωση

μοποιούνται

Πίνακας Β

λουμένων 
) 

εν φαίνεται ο

ων επιχειρήσεω

άνω πίνακα π

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΜΑ Β 

πιχειρήσεις

αι η αιτούσα

ποιημένους λ

λλης συνδεδ

ή  περισσό
ται βάσει εν

ου είναι συν
λλα  στοιχεία
υγκεντρώνο
λόγω συνδε
φόσον δεν π

ι οι ενοποιημ

Β (1) 

Κύκλος 
εργασιών (*

 αριθμός εργα

ων με τις οποί

πρέπει  να μετ

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ς 

α επιχείρηση

λογαριασμού

δεμένης επιχ

τερες  επιχε
οποίησης [π

νδεδεμένες μ
α,  ή,  εφόσ
νται  κατ’  α
εδεμένες επ
εριλαμβάνο

μένοι λογαρ

**) 
Σύνολ

αζομένων, ο α

ίες συνδέεται

ταφέρονται σ

ονόμησης ενέ

η 

ύς ή περιλαμ

χείρησης [πίν

ειρήσεις  δε
πίνακας Β(2)]

με την αιτού
σον  υπάρχο
αναλογία  τα
ιχειρήσεις, π
ονται ήδη βά

ιασμοί. Να σ

λο ισολογισμο

αριθμός τους

ι η αιτούσα επ

στη  γραμμή 1

έργειας» 
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μβάνεται βά

νακας Β(1)].

εν  καταρτίζο
]. 

ύσα επιχείρη
ουν,  από  το
α  στοιχεία  τ
που βρίσκον
σει ενοποίησ

συμπληρωθε

ού (**) 

 υπολογίζετα

πιχείρηση. 

1  του πίνακα 

άσει 

ουν 

ηση 
ους 
των 
νται 
σης 

εί ο 

ι με 

του 
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Προσδιο

Συν
(επω

Α. 

Β. 

Γ. 

Δ. 

Ε. 

(*) Να πρ

(**) Πρόε

Σημαντι

δεν περι

επιχείρη

παράρτη

Περίπτω

συνδεδε

άθροιση

παρακάτ

Επιχείρησ

1. (*) 

2. (*) 

3. (*) 

4. (*) 

5. (*) 

Σύνολο 

(*) να πρ

(**) σε χι

Τα στοιχ

με τις συ

 

«Ενίσχυση τω

ορισμός των 

εργαζόμενη ε
ωνυμία/ ακριβ

ροσδιοριστεί α

εδρος (Chief e

κή σημείωσ

ιλαμβάνοντα

ησης.  Τα  στο

ημα Α. 

ωση  2:  Για 

εμένων  επιχ

η  των  λογαρ

τω. 

ση αριθ.: 

οστίθεται ένα

ιλιάδες ευρώ.

χεία της γραμ

υνδεδεμένες

ων ΜΜΕ για ε

επιχειρήσεω

επιχείρηση 
βή στοιχεία 

από τα κράτη 

executive), Γεν

ση: Οι  συνερ

αι ήδη βάσει

οιχεία  τους 

κάθε  συνδε

χειρήσεων), 

ριασμών  όλω

α «δελτίο σύνδ

. 

μμής «Σύνολ

ς επιχειρήσει

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ων που περιλ

Διεύ
εταιρ

 

 

 

 

 

μέλη σύμφω

νικός Διευθυν

ργαζόμενες  ε

ι ενοποίησης

και  ένα «δε

εδεμένη  επι

πρέπει  να  σ

ων  των  συν

Αριθμός α

 

 

 

 

 

 

δεσης» ανά ε

λο» του παρ

ις) του πίνακ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

λαμβάνοντα

θυνση της 
ρικής έδρας 

ωνα με τις ανά

ντής ή αντίστο

επιχειρήσεις

ς, πρέπει να

λτίο  εταιρικ

ιχείρηση  (συ

συμπληρώνε

νδεδεμένων 

Πίνακας Β

απασχολουμέ
(ΕΜΕ) 

επιχείρηση. 

απάνω πίνα

κα του παρα

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ι βάσει ενοπ

Αριθμός μ
ΦΠΑ

γκες τους. 

οιχη θέση. 

ς  μιας  παρό

α αντιμετωπί

κής  σχέσης» 

υμπεριλαμβα

εται  ένα  «δ

επιχειρήσεω

Β (2) 

ένων  Κύ

ακα πρέπει να

αρτήματος τη

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

ποίησης 

μητρώου ή 
Α (*) 

 

 

 

 

 

μοιας συνδε

ίζονται ως άμ

πρέπει  συν

ανομένων  τ

ελτίο  σύνδε

ων  συμπληρ

ύκλος εργασιώ
(**) 

α μεταφέρον

ης δήλωσης. 

ονόμησης ενέ

Ονοματεπώ
του ή τω
διευθυν

εδεμένης  επ

μεσοι εταίρο

νεπώς  να πρ

των  σχέσεων

εσης»  και  να

ρώνοντας  το

ών  Σύνολ

 

 

 

 

 

 

νται στη γρα

έργειας» 
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νυμο και τίτλ
ων βασικών 
νόντων (**) 

πιχείρησης,  π

οι της αιτούσ

ροστίθενται  σ

ν  μέσω  άλλ

α  γίνεται  απ

ον  πίνακα  Β

λο ισολογισμο
(**) 

αμμή 3 (σχετ

λος 

που 

σας 

στο 

λων 

πλή 

Β(2) 

ού 

τικά 
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(μόνο γ

 

1. Ακριβ

Επωνυμί

Διεύθυν

Αριθ. μη

Ονοματε

 

2. Στοιχε

Περίοδο

 

Σύνολο 

(*) σε χιλ

(1) Να πρ

(2) Πρόεδ

(3) Ακόμη

ποσοστό 

ποσοστό 

 

Τα στοιχ

Σημαντι

προκύπτ

ενοποιη

ενδεχόμ

ακριβώς

(3). 

Παρόμο

επιχείρη

παράρτη

«Ενίσχυση τω

ια τη συνδε

βή στοιχεία τ

ία ή εταιρική

νση της εταιρ

ητρώου ή ΦΠ

επώνυμο κα

εία της εν λό

ος αναφοράς

λιάδες ευρώ

οσδιοριστεί α

δρος («Chief e

η και εάν τα 

χαμηλότερο 

που ορίζεται 

χεία αυτά πρ

κή σημείωσ

τουν  από  τ

μένους  λογ

μενων συνερ

ς ανάντη ή κα

ιες  συνεργα

ησης.  Τα  στο

ημα Α. 

ων ΜΜΕ για ε

εδεμένη επ

της επιχείρη

ή επωνυμία:

ρικής έδρας :

ΠΑ (1) :..........

ι τίτλος του ή

όγω επιχείρη

ς: 

απασ

 

ώ. 

από τα κράτη 

executive»), Γε

στοιχεία σχετ

από εκείνο π

στο εν λόγω 

ρέπει να μετα

ση: Τα στοιχε

τους  λογαρ

γαριασμούς. 

γαζόμενων 

ατάντη της α

αζόμενες  επ

οιχεία  τους 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

Δ

ιχείρηση πο

σης 

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

:...................

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

ή των κύριω

ησης 

Αριθμός 
σχολουμένω

μέλη σύμφων

ενικός Διευθυ

τικά με μία επ

που ορίζεται σ

άρθρο (ορισμ

αφέρονται σ

εία των επιχ

ριασμούς  το

Στα  στοιχε

επιχειρήσεω

αιτούσας επι

ιχειρήσεις  π

και  ένα «δε

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝ

ου δεν περι

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

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

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

ων διευθυντικ

 
ων (ΕΜΕ) 

Κ

να με τις ανάγ

υντής ή αντίστ

πιχείρηση πε

στο άρθρο 6 π

μός, άρθρο 6 π

στον πίνακα Β

χειρήσεων πο

ους  και  άλ

εία  αυτά  σ

ων με τις εν 

ιχείρησης, εφ

πρέπει  να  α

λτίο  εταιρικ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΝΔΕΣΗΣ 

ιλαμβάνετα

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

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

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

κών στελεχώ

Κύκλος εργα

γκες τους. 

τοιχη θέση. 

ριλαμβάνοντα

παράγραφος 

παράγραφος 

Β(2) του παρ

ου είναι συν

λλα  στοιχεία

υγκεντρώνο

λόγω συνδε

φόσον δεν π

ντιμετωπίζο

κής  σχέσης» 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

αι βάσει ενο

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

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

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

ών (2):............

ασιών (*) 

 

αι στους ενοπ

2, πρέπει παρ

3 εδάφιο 2). 

ραρτ. Β. 

νδεδεμένες μ

α,  ή,  εφόσ

νται  κατ’  α

εδεμένες επ

εριλαμβάνο

νται  ως  άμε

πρέπει  συν

ονόμησης ενέ

οποίησης στ

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

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

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

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

Σύνολο ισο

ποιημένους λ

ρόλα αυτά να

με την αιτού

σον  υπάρχο

αναλογία  τα

ιχειρήσεις, π

ονται ήδη βά

εσοι  εταίρο

νεπώς  να πρ

έργειας» 
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τον πίνακα 

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

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

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

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

ολογισμού (*

λογαριασμούς

α εφαρμόζετα

ύσα επιχείρη

ουν,  από  το

α  στοιχεία  τ

που βρίσκον

σει ενοποίησ

ι  της  αιτούσ

ροστίθενται  σ

Β) 

. 

. 

. 

*) 

ς σε 

αι το 

ηση 

ους 

των 

νται 

σης 

σας 

στο 
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ΠΑΡΑΡΤ

Α) Προβ

προϋποθ

α) εάν π

τη  σύστ

κινδύνου

πληροί  τ

δέουσα 

πάνω απ

από  την

θεωρούν

που  υπε

όρος «ετ

παράρτη

«κεφάλα

β)  εάν π

χρέη της

επιλεξιμ

επταετία

χρηματο

ενδιάμεσ

όπως εμ

παρούσα

για τα χρ

της οδηγ

γ)  εάν 

προϋποθ

διαδικασ

δ) εάν π

δάνειο ή

σχέδιο α

ε) εάν πρ

1) ο δείκ

2) ο δείκ

είναι κάτ

Η εξέτασ

επιχείρη

υφίστατ

Β)  Τα 

προβλημ

προσκομ

1. Υφιστ

«Ενίσχυση τω

ΤΗΜΑ VI: Ο

βληματική επ

θέσεις: 

πρόκειται για

τασή  της  ή,

υ,  ΜΜΕ  πο

τα  κριτήρια 

επιμέλεια  α

πό το ήμισυ

ν  αφαίρεση 

νται εν γένε

ερβαίνει  το 

ταιρεία περι

ημα  I  της οδ

αιο» περιλαμ

πρόκειται για

ς εταιρείας (

μότητα για εν

α  από  την 

οδότησης επ

σο χρηματοπ

μφαίνεται στ

ας διάταξης,

ρέη της εταιρ

γίας 2013/34

πρόκειται  γ

θέσεις του ε

σία μετά από

πρόκειται για

ή λύσει τη σ

αναδιάρθρωσ

ρόκειται για 

κτης χρέους π

κτης κάλυψη

τω του 1,0. 

ση μιας επιχ

ησης  (αιτού

ται για αυτές

δικαιολογητ

ματική  σύμφ

μισθούν ανά

άμενη ΜΜΕ

ων ΜΜΕ για ε

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡ

πιχείρηση: η

α εταιρεία πε

,  όσον  αφο

υ  δεν  έχει 

για  επενδύ

από  τον  επι

 του εγγεγρ

των  συσσω

ει ως μέρος τ

ήμισυ  του  ε

ιορισμένης ε

δηγίας 2013/

μβάνει, ενδε

α εταιρεία σ

πλην ΜΜΕ π

νίσχυση χρη

πρώτη  εμ

ιχειρηματικο

πιστωτικό ορ

ους λογαρια

, ο όρος «ετ

ρείας» παρα

4/ΕΕ. 

για  εταιρεία

εθνικού δικα

ό αίτημα των

α επιχείρηση

ύμβαση εγγ

σης 

άλλη επιχεί

προς ίδια κε

ης χρηματοο

χείρησης για

σα  επιχείρη

ς υποχρέωση

τικά  που  α

φωνα  με  τα

άλογα με την

Ε κάτω της τρ

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ΡΟΒΛΗΜΑΤ

  επιχείρηση

εριορισμένη

ορά  την  επ

συμπληρώσ

ύσεις  χρηματ

ιλεγμένο  ενδ

αμμένου τη

ωρευμένων  ζ

των ιδίων κε

εγγεγραμμέν

υθύνης» πα

/34/ΕΕ του Ε

εχομένως, κα

στην οποία τ

που δεν έχει

ματοδότηση

μπορική  της

ού κινδύνου

ργανισμό), ε

ασμούς της ε

αιρεία στην 

απέμπει ειδικ

α  που  υπά

αίου που τη δ

ν πιστωτών τ

η που έχει λ

ύησης ή που

ρηση εκτός Μ

φάλαια της 

ικονομικών υ

α να διαπιστ

ηση  και  τυ

η σύνταξης ε

απαιτούνται 

α  οριζόμενα 

ν ιδιότητα τη

ριετίας ατομ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ

η για την οπο

ης ευθύνης (

ιλεξιμότητα

σει  επταετία 

τοδότησης  ε

διάμεσο  χρη

ς κεφαλαίου

ζημιών  από 

εφαλαίων τη

νου  κεφαλαί

αραπέμπει ει

Ευρωπαϊκού

αι κάθε διαφ

τουλάχιστον 

ι συμπληρώσ

ης επιχειρημ

ς  πώληση, 

υ κατόπιν ελέ

εφόσον έχει 

εταιρείας, λό

οποία τουλ

κότερα στα ε

άγεται  σε  σ

διέπει όσον 

της. 

λάβει ενίσχυ

υ έχει λάβει 

ΜΜΕ, εφόσο

επιχείρησης

υποχρεώσεω

ωθεί αν αυτ

υχόν  συνδεδ

νοποιημένω

προκειμέν

στο  άρθρο

ς επιχείρηση

ικής μορφής

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

οία συντρέχ

πλην ΜΜΕ π

για  ενίσχυ

από  την  π

επιχειρηματ

ηματοπιστωτ

υ λόγω συσσ

τα  αποθεμ

ης εταιρείας

ίου.  Για  την

ιδικότερα στ

 Κοινοβουλί

φορά από έκδ

ορισμένα μ

σει τριετία α

ματικού κινδύ

η  οποία  π

έγχου με τη 

απολεσθεί π

όγω συσσωρ

άχιστον ορισ

είδη εταιρει

συλλογική  π

αφορά την υ

ση διάσωση

ενίσχυση αν

ον τα τελευτ

ς είναι υψηλ

ων της επιχεί

τή είναι προ

δεμένες  με 

ων οικονομικ

ου  να  αξιο

ο  2  σημείο 

ης και τα έτη

ς: 

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

 

ει τουλάχιστ

που δεν έχει

ση  χρηματο

ρώτη  εμπορ

ικού  κινδύνο

τικό  οργανισ

σωρευμένων

ατικά  (και  ό

) προκύπτει 

εφαρμογή 

α είδη εταιρ

ίου και του 

δοση υπέρ το

μέλη έχουν α

από τη σύστα

ύνου, ΜΜΕ 

πληροί  τα 

δέουσα επιμ

πάνω από το

ευμένων ζημ

σμένα μέλη 

ών που αναφ

πτωχευτική 

υπαγωγή τη

ης και δεν έχ

ναδιάρθρωσ

ταία δύο έτη

ότερος του 7

ίρησης (EBIT

βληματική, 

αυτή  επιχ

ών καταστάσ

ολογηθεί  εά

18  του  Καν

η λειτουργίας

ονόμησης ενέ

τον μία από

ι συμπληρώ

οδότησης  επ

ρική  της  πώ

ου  κατόπιν 

σμό),  όταν  έ

ν ζημιών. Αυ

όλα  τα  άλλα

ι αρνητικό σ

της  παρούσ

ρειών που αν

Συμβουλίου

ο άρτιο. 

απεριόριστη

ασή της ή, ό

που δεν έχε

κριτήρια  γ

μέλεια από 

ο ήμισυ του 

μιών. Για την

έχουν απερ

φέρονται στ

διαδικασία 

ς σε συλλογ

χει ακόμη απ

σης και υπόκ

: 

7,5 και 

TDA interest 

γίνεται σε ε

χειρήσεις),  α

σεων). 

άν  μία  επ

ν.  651/2014 

ς της είναι τα

έργειας» 

-87- 

ό τις ακόλου

σει τριετία α

πιχειρηματικ

ώληση,  η  οπ

ελέγχου  με

έχει  απολεσ

υτό  ισχύει ότ

α  στοιχεία  π

ωρευτικό πο

σας  διάταξης

ναφέρονται σ

υ  (1) και ο ό

ευθύνη για

όσον αφορά 

ει συμπληρώ

για  επενδύσ

τον επιλεγμ

κεφαλαίου τ

ν εφαρμογή 

ιόριστη ευθύ

το παράρτημ

ή  πληροί 

ική πτωχευτ

ποπληρώσει

κειται ακόμη

coverage ra

επίπεδο ενια

ανεξάρτητα 

ιχείρηση  εί

και  πρέπει 

α ακόλουθα

θες 

από 

κού 

ποία 

ε  τη 

σθεί 

ταν 

που 

οσό 

ς,  ο 

στο 

ρος 

α τα 

την 

ώσει 

σεις 

ένο 

της, 

της 

ύνη 

μα II 

τις 

τική 

ι το 

η σε 

tio) 

αίας 

αν 

ίναι 

να 

: 
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a.  Για 

τελε
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«Ενίσχυση τω

τον έλεγχο τ

χής, έκδοσης

ν  τελούν  σε 

ωχευτικό  συ

όφασης  ανα

θρου 99 ΠτΚ

χείρησης αίτ

ές  υφιστάμε

ρίας: 

τον έλεγχο τ

χής, έκδοσης

ν  τελούν  σε 

ωχευτικό  συ

όφασης  ανα

θρου 99 ΠτΚ

χείρησης αίτ

ές  υφιστάμε

ρίας: 

τον έλεγχο τ

χής, έκδοσης

ν  τελούν  σε 

ωχευτικό  συ

όφασης  ανα

θρου 99 ΠτΚ

χείρησης αίτ

άμενη ΜΜΕ

τον έλεγχο τ

ευταίου  εξα

90/1920 όπω

στοποιητικό α

οίο  να προκύ

/ή 

στοποιητικό α

οίο  να  προκ

ωχευτικού Κώ

ωχευτικού  Κώ

ν πτωχευτικ

πές  υφιστάμ

γίας με περιο

τον έλεγχο τ

ευταίου  εξα

90/1920 όπω

ων ΜΜΕ για ε

ου εδαφίου 

ς του τελευτα

διαδικασία

υμβιβασμό, 

αγκαστικής  δ

Κ, εφόσον ασ

τημα για υπα

ενες  επιχειρ

του εδαφίου

ς του τελευτα

διαδικασία

υμβιβασμό, 

αγκαστικής  δ

Κ, εφόσον ασ

τημα για υπα

ενες  επιχειρή

του εδαφίου

ς του τελευτα

διαδικασία

υμβιβασμό, 

αγκαστικής  δ

Κ, εφόσον ασ

τημα για υπα

Ε κάτω της τρ

του εδαφίου

αμήνου  από 

ως εκάστοτε ι

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

αρμόδιας δι

κύπτει  ότι  δε

ώδικα ούτε 

ώδικα  καθώ

κή διαδικασία

μενες  επιχε

ορισμένη ευ

του εδαφίου

αμήνου  από 

ως εκάστοτε ι

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

(γ) του ως ά

αίου εξαμήν

α  κήρυξης  π

ότι  δεν  τελ

διαχείρισης, 

σκεί εμπορικ

αγωγή στην π

ρήσεις  ατομ

υ (γ) του ως ά

αίου εξαμήν

α  κήρυξης  π

ότι  δεν  τελ

διαχείρισης  ό

σκεί εμπορικ

αγωγή στην π

ήσεις  ατομικ

υ (γ) του ως ά

αίου εξαμήν

α  κήρυξης  π

ότι  δεν  τελ

διαχείρισης  ό

σκεί εμπορικ

αγωγή στην π

ριετίας άλλης

υ (γ) Πιστοπο

το  οποίο  ν

ισχύει και/ή

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υ

σε καθεστώ

ώς  και  ότι  δε

α.  

ιρήσεις  άλλ

θύνη των με

υ (γ) Πιστοπο

το  οποίο  ν

ισχύει και/ή

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

άνω σημείου

ου από το οπ

πτώχευσης, 

λούν  υπό  α

ότι  δεν  έχε

κή δραστηρι

πτωχευτική δ

μικής  μορφή

άνω σημείου

ου από το οπ

πτώχευσης, 

λούν  υπό  α

ότι  δεν  έχει

κή δραστηρι

πτωχευτική δ

κής  μορφής 

άνω σημείου

ου από το οπ

πτώχευσης, 

λούν  υπό  α

ότι  δεν  έχει

κή δραστηρι

πτωχευτική δ

ς νομικής μο

οιητικό αρμό

να  προκύπτε

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

διοικητικής 

υπό  ειδική  ε

ς προπτωχευ

εν  έχει  υποβ

λης  νομικής

ετόχων / ετα

οιητικό αρμό

να  προκύπτε

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

υ Πιστοποιητ

ποίο να προ

πτωχευτικό 

αναγκαστική

ι  κάνει  αίτη

ότητα, καθώ

διαδικασία.

ής  ανεξαρτή

υ Πιστοποιητ

ποίο να προ

πτωχευτικό 

αναγκαστική

ι  κάνει  αίτη

ότητα, καθώ

διαδικασία 

ανεξαρτήτο

υ Πιστοποιητ

ποίο να προ

πτωχευτικό 

αναγκαστική

ι  κάνει  αίτη

ότητα, καθώ

διαδικασία 

ορφής πλην α

όδιας δικαστ

ει  ότι  δεν  τε

αρχής,  έκδο

κκαθάριση  το

αρχής,  έκδο

εκκαθάριση 

υτικής διαδι

βληθεί  κατά 

ς  μορφής  π

αίρων: 

όδιας δικαστ

ει  ότι  δεν  τε

ΣΗΣ  
μού και εξοικο

τικό αρμόδια

κύπτει ότι δε

συμβιβασμ

  διαχείριση

μα  για  υπαγ

ώς και ότι δε

του  χρόνου

τικό αρμόδια

κύπτει ότι δε

συμβιβασμ

  διαχείριση

μα  για  υπαγ

ώς και ότι δε

ου  χρόνου  λε

τικό αρμόδια

κύπτει ότι δε

συμβιβασμ

  διαχείριση

μα  για  υπαγ

ώς και ότι δε

ατομικής: 

τικής ή διοικ

ελούν  υπό  κ

οσης  του  τελ

ου  ν.1892/1

οσης  του  τελ

σε  λειτουργ

ικασίας εξυγ

της  επιχείρ

πλην  ατομι

τικής ή διοικ

ελούν  υπό  κ

ονόμησης ενέ

ας δικαστική

εν τελούν σε

μό,  διαδικασ

η  και  διαδικ

γωγή  στην  δ

εν έχει υποβ

υ  λειτουργία

ας δικαστική

εν τελούν σε

μό,  διαδικασ

η  και  διαδικ

γωγή  στην  δ

εν έχει υποβ

λειτουργίας  μ

ας δικαστική

εν τελούν σε

μό,  διαδικασ

η  και  διαδικ

γωγή  στην  δ

εν έχει υποβ

κητικής αρχή

κοινή  εκκαθά

λευταίου εξα

1990  όπως  ε

λευταίου εξα

γία  του  άρθ

γίανσης του 

ρησης αίτημα

ικής  ανεξαρ

κητικής αρχή

κοινή  εκκαθά

έργειας» 

-88- 

ής ή διοικητι

ε πτώχευση, 

σία  κήρυξης 

κασία  έκδοσ

διαδικασία  τ

βληθεί κατά 

ας  με  βιβλία

ής ή διοικητι

ε πτώχευση, 

σία  κήρυξης 

κασία  έκδοσ

διαδικασία  τ

βληθεί κατά 

με  βιβλία  όχ

ής ή διοικητι

ε πτώχευση, 

σία  κήρυξης 

κασία  έκδοσ

διαδικασία  τ

βληθεί κατά 

ής, έκδοσης τ

άριση  του  Κ

αμήνου από

εκάστοτε  ισχ

αμήνου από

θρου  106ια  τ

άρθρου 99 τ

α  για  υπαγω

ρτήτου  χρόν

ής, έκδοσης τ

άριση  του  Κ

κής 

ότι 

σε 

σης 

του 

της 

α  Γ 

κής 

ότι 

σε 

σης 

του 

της 

χι  Γ 

κής 

ότι 

σε 

σης 

του 

της 

του 

Κ.Ν. 

ό  το 

χύει 

ό  το 

του 

του 

ωγή 

νου 

του 

Κ.Ν. 
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b.  Πισ

οπο

και/

c.  Πισ

οπο

Πτω

Πτω

στη

d.  Για 

κατ

δημ

τελε

7.  Το  σύ

διάσωση

δάνειο κ

έχει ολο

Τα στοιχ

λογιστικ

 

«Ενίσχυση τω

στοποιητικό α

οίο  να προκύ

/ή  

στοποιητικό α

οίο  να  προκ

ωχευτικού Κώ

ωχευτικού  Κώ

ν πτωχευτικ

τον έλεγχο τ

τελευταίας 

λαμβάνεται

γ/σμών 4),  π

α κεφάλαια 

πές  υφιστάμ

γίας απεριόρ

τον έλεγχο τ

ευταίου  εξα

90/1920 όπω

στοποιητικό α

οίο  να προκύ

/ή  

στοποιητικό α

οίο  να  προκ

ωχευτικού Κώ

ωχευτικού  Κώ

ν πτωχευτικ

τον  έλεγχο

ταστατικό  κα

μοσίευσης  ό

ευταίων κλε

ύνολο  των  ε

ης  ή  αναδιά

και έχει λύσε

κληρωθεί.».

χεία των λογ

κά Πρότυπα ‐

ων ΜΜΕ για ε

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

ώδικα ούτε 

ώδικα  καθώ

κή διαδικασία

του εδαφίου

διαχειριστικ

ι  σαν  Εγγεγρ

προς  το μετο

 / Μετοχικό 

μενες  επιχε

ριστη ευθύνη

του εδαφίου

αμήνου  από 

ως εκάστοτε ι

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

ώδικα ούτε 

ώδικα  καθώ

κή διαδικασία

ο  του  εδαφί

αι  οι  τυχόν

όπου  αυτή 

ισμένων δια

επιχειρήσεω

άρθρωσης,  ή

ει τη σύμβασ

. 

γαριασμών π

‐ ΕΛΠ). 

ΑΝΑΛΥΤ
πενδύσεις τεχ

ικαστικής ή

εν  τελούν  υπ

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

σε καθεστώ

ώς  και  ότι  δε

α και  

υ (α) ή (β)  το

κής/ών χρήσ

ραμμένο  Κεφ

οχικό κεφάλα

κεφάλαιο    

ιρήσεις  άλλ

η των μετόχω

υ (γ) Πιστοπο

το  οποίο  ν

ισχύει και/ή

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

σε καθεστώ

ώς  και  ότι  δε

α και  

ίου  (α)  ή  (β

ν  μεταγενέσ

προβλέπετα

αχειριστικών 

ν  θα  δηλών

  η  επιχείρησ

ση εγγύησης

που αναφέρο

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
χνολογικού ε

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

ς προπτωχευ

εν  έχει  υποβ

ου ως άνω ση

σης/εων ή όσ

φάλαιο  το  Σ

αιο (λογ/σμο

≥  0,5). 

λης  νομικής

ων / εταίρων

οιητικό αρμό

να  προκύπτε

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

ς προπτωχευ

εν  έχει  υποβ

β)  του  ως  ά

στερες  τροπ

αι  και  Δηλ

χρήσεων ή ό

νουν  υπευθύ

ση  έχει  λάβ

ς ή η επιχείρ

ονται, παρου

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
εκσυγχρονισμ

αρχής,  έκδο

κκαθάριση  το
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Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Παραγωγή 
στοϋφαντουργικώ
ν 

Παραγωγή 
στοϋφαντουργικώ
ν 

Παραγωγή 
στοϋφαντουργικώ
ν 

Βιομηχανία δέρμα
δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία δέρμα
δερμάτινων ειδών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

E 
3ψήφιο
NACE

ίμων  10

ίμων  10.5 

ίμων  10.5

ίμων  10.7 

ίμων  10.7 

ίμων  10.7 

ίμων  10.7 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

11

11.0

11.0 

11.0 

11.0

11.0 

ών  13 

ών  13.9 

ών  13.9 

ατος 
ν  

15 

ατος 
ν  

15.1 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

  

10.52

  

10.71 

10.72 

10.73 

  

10.82 

10.84 

10.85 

10.86 

10.89 

11.01 

11.04 

11.05

11.07 

  

  

13.93 

  

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

ΟΤΗΤΑΣ (ΚΑ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

2

3 
Παραγω
προϊόντ

4 Παραγω

3 
Παραγω
και αλευ

4 
Αρτοπο
ειδών ζα

4 

Παραγω
μπισκότ
διατηρο
ζαχαροπ

4 

Παραγω
λαζανιώ
παρόμο
προϊόντ

3 
Παραγω
διατροφ

4 
Παραγω
σοκολάτ

4 
Παραγω
καρυκευ

4 
Παραγω
και φαγ

4 
Παραγω
παρασκ
και διαι

4 
Παραγω
διατροφ

2

3 Ποτοπο

4 
Απόστα
ανάμιξη

4 
Παραγω
αποστα
υφίσταν

4 Ζυθοπο

4 

Παραγω
παραγω
και άλλω
νερών 

2    

3 
Κατασκε
κλωστο
προϊόντ

4 
Κατασκε
κιλιμιών

2    

3 

Κατεργα
δέρματο
ταξιδιού
τσαντών
και σαγ
Κατεργα
γουναρι

και εξοικονόμ

ΑΔ)  

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ωγή γαλακτοκομι
των 

ωγή παγωτών

ωγή ειδών αρτοπο
υρωδών προϊόντ

ιία
.
παραγωγή νω

αχαροπλαστικής 

ωγή παξιμαδιών κ
των∙ παραγωγή 
ούμενων ειδών 
πλαστικής 

ωγή μακαρονιών,
ών, κουσκούς και 
οιων αλευρωδών 
των 

ωγή άλλων ειδών 
φής 

ωγή κακάου,
τας και ζαχαρωτώ

ωγή αρτυμάτων κ
υμάτων 

ωγή έτοιμων γευμ
ητών 

ωγή ομογενοποιη
ευασμάτων διατ
τητικών τροφών 

ωγή άλλων ειδών 
φής π.δ.κ.α 

ιία

ξη, ανακαθαρισμ
η αλκοολούχων π

ωγή άλλων μη 
γμένων ποτών πο
νται ζύμωση 

ιία

ωγή αναψυκτικών
ωγή μεταλλικού ν
ων εμφιαλωμένω

ευή άλλων 
υφαντουργικών 
των 

ευή χαλιών και 
ν 

ασία και δέψη 
ος. κατασκευή ειδ
ύ (αποσκευών), 
ν, ειδών σελοποιί
ματοποιίας. 
ασία και βαφή 
ικών 

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

Αγροδιατ

ικών 
Αγροδιατ

 Αγροδια

οιίας 
των 

 Αγροδια

ωπών 
 Αγροδια

και 

 Αγροδια

, 

 Αγροδια

ν 
 Αγροδια

ών 
 Αγροδια

και 
 Αγροδια

μάτων 
Αγροδιατ

ημένων 
τροφής  Αγροδιατ

ν 
Αγροδιατ

Αγροδιατ

Αγροδιατ

μός και 
ποτών 

Αγροδιατ

ου  Αγροδιατ

Αγροδιατ

ν∙ 
νερού 
ων 

Αγροδιατ

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

ιδών 

ιίας 
Δημιουργ
βιομηχαν

ειας» 

-94- 

ομείς 
αιότητας RIS

τροφή

τροφή 

ατροφή

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

τροφή 

τροφή 

τροφή 

τροφή

τροφή

τροφή 

τροφή 

τροφή

τροφή 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«Ενί
 

Τομ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

ίσχυση των Μ

μέας 

ΙΗΣΗ 
15. Β
και δ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

Βιομηχανία δέρμα
δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

ατος 
ν  

15.1 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16.2 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16.2 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16.2 

17 

17.1 

17.1 

17.2 

17.1 

ν μη 
23 

ν μη 
23.1 

ν μη 
23.1 

ν μη 
23.1 

ν μη 
23.4 

ν μη 
23.4 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

15.12 

  

  

16.24 

16.29 

  

  

17.12 

  

17.21 

  

  

23.13 

23.19 

  

23.41 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

4 

Κατασκε
(αποσκε
παρόμο
σελοπο

2    

3 

Κατασκε
ξύλο κα
καλαθο
σπαρτοπ

4 
Κατασκε
εμπορε

4 

Κατασκε
από ξύλ
από φελ
καλαθο
σπαρτοπ

2    

3 
Παραγω
κατασκε
χαρτονι

4 
Κατασκε
χαρτονι

3 
Κατασκε
και χαρτ

4 

Κατασκε
χαρτιού
εμπορε
χαρτί κα

2    

3 
Κατασκε
προϊόντ

4  Κατασκε

4 

Κατασκε
άλλων ε
περιλαμ
γυαλιού

3 
Κατασκε
πορσελά

4 

Κατασκε
οικιακή
κεραμικ
ειδών 

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ευή ειδών ταξιδιο
ευών), τσαντών κ
οιων ειδών, ειδών
ιίας και σαγματο

ευή προϊόντων α
ι φελλό και ειδώ
ποιίας και 
πλεκτικής 

ευή ξύλινων 
υματοκιβώτιων 

ευή άλλων προϊό
λο. Κατασκευή ειδ
λλό και ειδών 
ποιίας και 
πλεκτικής 

ωγή χαρτοπολτού
ευή χαρτιού και 
ού 

ευή χαρτιού και 
ού 

ευή ειδών από χα
τόνι 

ευή κυματοειδού
 και χαρτονιού κ
υματοκιβωτίων α
αι χαρτόνι 

ευή γυαλιού και 
των από γυαλί 

ευή κοίλου γυαλι

ευή και κατεργασ
ειδών γυαλιού, 
μβανομένου του 
ύ για τεχνικές χρή

ευή άλλων προϊό
άνης και κεραμικ

ευή κεραμικών ε
ς χρήσης και 
κών διακοσμητικώ

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ιού 
και 
ν 
οποιίας 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

από 
ών  Δημιουργ

βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

όντων 
δών 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

ύ. 
Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

αρτί  Δημιουργ
βιομηχαν

ύς 
και 
από 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

λιού  
Δημιουργ
βιομηχαν

σία 

ήσεις  

Δημιουργ
βιομηχαν

όντων 
κής 

Δημιουργ
βιομηχαν

ειδών 

ών 
Δημιουργ
βιομηχαν

ειας» 

-95- 

ομείς 
αιότητας RIS

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«Ενί
 

Τομ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ

ίσχυση των Μ

μέας 

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 

25. Κ
προϊό
μηχα
εξοπλ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΩΣΗ ΚΑΙ  59. Π

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Κατασκευή μεταλ
όντων, με εξαίρε
ανήματα και τα εί
λισμού 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Παραγωγή 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

ν μη 
23.6 

ν μη 
23.7 

ν μη 
23.7 

ν μη 
25 

ν μη 
25.9 

λλικών 
εση τα 
ίδη 

25.9 

κές 
32 

κές 
32.1 

κές 
32.1 

κές 
32.1 

κές 
32.2 

κές 
32.2 

55 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

59

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

23.69 

  

23.70 

  

  

25.99 

  

  

32.12 

32.13 

  

32.20 

  

  

55.10 

  

55.20 

  

55.30 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

4 
Κατασκε
από σκυ
τσιμέντο

3 
Κοπή, μ
τελική ε

4 
Κοπή, μ
τελική ε

2 

Κατασκε
προϊόντ
μηχανή
εξοπλισ

3 
Κατασκε
προϊόντ

4 
Κατασκε
προϊόντ

2    

3 
Κατασκε
πολύτιμ
συναφώ

4 
Κατασκε
συναφώ

4 
Κατασκε
απομίμη
ειδών 

3 
Κατασκε
οργάνω

4 
Κατασκε
οργάνω

2    

3 
Ξενοδοχ
καταλύμ

4 
Ξενοδοχ
καταλύμ

3 
Καταλύμ
άλλα κα
διαμονή

4 
Καταλύμ
άλλα κα
διαμονή

3 

Χώροι κ
εγκατασ
αναψυχ
ρυμουλ

4 

Χώροι κ
εγκατασ
αναψυχ
ρυμουλ

2

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ευή άλλων προϊό
υρόδεμα, γύψο κ
ο 

ορφοποίηση και 
επεξεργασία λίθω

ορφοποίηση και 
επεξεργασία λίθω

ευή μεταλλικών 
των, με εξαίρεση 
ματα και τα είδη 
μού 

ευή άλλων μεταλ
των 

ευή άλλων μεταλ
των π.δ.κ.α. 

ευή κοσμημάτων
μων αντικειμένων
ών ειδών 

ευή κοσμημάτων
ών ειδών 

ευή κοσμημάτων
ησης και συναφώ

ευή μουσικών 
ν 

ευή μουσικών 
ν 

χεία και παρόμοι
ματα  

χεία και παρόμοι
ματα  

ματα διακοπών κ
αταλύματα σύντο
ής 

ματα διακοπών κ
αταλύματα σύντο
ής 

κατασκήνωσης, 
στάσεις για οχήμα
χής και 
κούμενα οχήματ

κατασκήνωσης, 
στάσεις για οχήμα
χής και 
κούμενα οχήματ

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

όντων 
και 

Δημιουργ
βιομηχαν

ι 
ων 

Δημιουργ
βιομηχαν

ι 
ων 

Δημιουργ
βιομηχαν

τα 
 

Δημιουργ
βιομηχαν

λλικών  Δημιουργ
βιομηχαν

λλικών  Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

ν, 
ν και 

Δημιουργ
βιομηχαν

ν και  Δημιουργ
βιομηχαν

ν 
ών 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Τουρισμό

ια 
Τουρισμό

ια 
Τουρισμό

και 
ομης  Τουρισμό

και 
ομης  Τουρισμό

ατα 

τα 

Τουρισμό

ατα 

τα 

Τουρισμό

Πολιτισμ

ειας» 

-96- 

ομείς 
αιότητας RIS

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

μός

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«Ενί
 

Τομ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ

ίσχυση των Μ

μέας 

ΝΙΑ  κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

59. Π
κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

59. Π
κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

59. Π
κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

79. Δ
ταξιδ
γραφ
ταξιδ
κρατ
δρασ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

79. Δ
ταξιδ
γραφ
ταξιδ
κρατ
δρασ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

79. Δ
ταξιδ
γραφ
ταξιδ
κρατ
δρασ

ΔΕΥΣΗ  85. Ε

ΔΕΥΣΗ  85. Ε

ΔΕΥΣΗ  85. Ε

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Παραγωγή 
ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Παραγωγή 
ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Παραγωγή 
ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
διωτικών πρακτο
φείων οργανωμέν
διών και υπηρεσι
ήσεων και συναφ
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
διωτικών πρακτο
φείων οργανωμέν
διών και υπηρεσι
ήσεων και συναφ
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
διωτικών πρακτο
φείων οργανωμέν
διών και υπηρεσι
ήσεων και συναφ
στηριότητες 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

αινιών, 
ών 

υσικές 

αινιών, 
ών 

υσικές 

59.1 

αινιών, 
ών 

υσικές 

59.1 

αινιών, 
ών 

υσικές 

59.1 

θωσης 
77 

θωσης 
77.2 

θωσης 
77.2 

θωσης 
77.3 

θωσης 
77.3 

θωσης 
77.3 

ρείων, 
νων 
ιών 
φείς 

79 

ρείων, 
νων 
ιών 
φείς 

79.9 

ρείων, 
νων 
ιών 
φείς 

79.9 

85

85.5

85.5 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

  

59.11 

59.12 

  

  

77.21 

  

77.34 

77.35 

  

  

79.90 

85.51 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

3 
Παραγω
ταινιών
τηλεοπτ

4 

Δραστη
κινηματ
βίντεο κ
προγρα

4 

Δραστη
της παρ
κινηματ
βίντεο κ
προγρα

2    

3 
Ενοικίασ
ειδών π
χρήσης

4 
Ενοικίασ
ειδών α
αθλητικ

3 

Ενοικίασ
άλλων μ
εξοπλισ
αγαθών

4 
Ενοικίασ
εξοπλισ
μεταφο

4 
Ενοικίασ
εξοπλισ
μεταφο

2    

3 
Άλλες δ
υπηρεσ
συναφε

4 
Άλλες δ
υπηρεσ
συναφε

2

3 Άλλη εκ

4 
Αθλητικ
εκπαίδε

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ωγή κινηματογρα
, βίντεο και 
τικών προγραμμά

ριότητες παραγω
τογραφικών ταινι
και τηλεοπτικών 
μμάτων 

ριότητες συνοδε
αγωγής 
τογραφικών ταινι
και τηλεοπτικών 
μμάτων 

ση και εκμίσθωσ
ροσωπικής ή οικ

ση και εκμίσθωσ
αναψυχής και 
κών ειδών 

ση και εκμίσθωσ
μηχανημάτων, ειδ
μού και υλικών 
ν  

ση και εκμίσθωσ
μού πλωτών 
ρών 

ση και εκμίσθωσ
μού αεροπορικώ
ρών 

ραστηριότητες 
ιών κρατήσεων κ
ίς δραστηριότητε

ραστηριότητες 
ιών κρατήσεων κ
ίς δραστηριότητε

παίδευση

κή και ψυχαγωγικ
ευση 

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

αφικών 

άτων 
Πολιτισμ

ωγής 
ιών, 

Πολιτισμ

υτικές 

ιών,  Πολιτισμ

Τουρισμό

ση 
κιακής  Τουρισμό

ση 
Τουρισμό

ση 
δών 

Τουρισμό

ση 
Τουρισμό

ση 
ών  Τουρισμό

Τουρισμό

και 
ες 

Τουρισμό

και 
ες 

Τουρισμό

Τουρισμό

Τουρισμό

κή 
Τουρισμό

ειας» 

-97- 

ομείς 
αιότητας RIS

μός 

μός 

μός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 
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«Ενί
 

Τομ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,

ίσχυση των Μ

μέας 

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

90. Δ
δρασ
διασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

90. Δ
δρασ
διασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

90. Δ
δρασ
διασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

,  93. Α

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

Δημιουργικές 
στηριότητες, τέχν
κέδαση 

Δημιουργικές 
στηριότητες, τέχν
κέδαση 

Δημιουργικές 
στηριότητες, τέχν
κέδαση 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

νες και  90 

νες και  90.0 

νες και  90.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

93 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

  

  

90.03 

  

91.02 

91.03 

91.04 

  

  

93.11 

93.13 

93.19 

  

93.21

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

2    

3 
Δημιουρ
τέχνες κ

4  Καλλιτε

3 

Δραστη
αρχειοφ
και λοιπ
δραστηρ

4  Δραστη

4 
Λειτουρ
και κτιρ
πόλων έ

4 
Δραστη
και ζωολ
φυσικώ

2    

3  Αθλητικ

4 
Εκμετάλ
εγκατασ

4  Εγκατασ

4 
Άλλες α
δραστηρ

3 
Δραστη
και ψυχ

4 Δραστη

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ργικές δραστηριό
και διασκέδαση  

χνική δημιουργία

ριότητες βιβλιοθ
φυλακείων, μουσ
πές πολιτιστικές 
ριότητες 

ριότητες μουσείω

ργία ιστορικών χώ
ίων και παρόμοιω
έλξης επισκεπτών

ριότητες βοτανικ
λογικών κήπων κ
ν βιοτόπων 

κές δραστηριότητ

λλευση αθλητικώ
στάσεων 

στάσεις γυμναστι

θλητικές 
ριότητες 

ριότητες διασκέδ
χαγωγίας 

ριότητες πάρκων

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

Πολιτισμ

ότητες, 
Πολιτισμ

α  Πολιτισμ

θηκών, 
σείων 

Πολιτισμ

ων  Πολιτισμ

ώρων 
ιων 
ν 

Πολιτισμ

κών 
και  Τουρισμό

Τουρισμό

τες  Τουρισμό

ών 
Τουρισμό

ικής  Τουρισμό

Τουρισμό

δασης 
Τουρισμό

ν  Τουρισμό

ειας» 
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μός 

μός 

μός 

μός 

μός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 
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«Ενί
 

Τομ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ίσχυση των Μ

μέας 

Η ΚΑΙ 
Α 

δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 
27. Κ
ηλεκτ
εξοπλ

ΙΗΣΗ 
27. Κ
ηλεκτ
εξοπλ

ΙΗΣΗ 
27. Κ
ηλεκτ
εξοπλ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρολογικού 
λισμού 

Κατασκευή 
τρολογικού 
λισμού 

Κατασκευή 
τρολογικού 
λισμού 

Εκδοτικές 
στηριότητες 

Εκδοτικές 
στηριότητες 

Εκδοτικές 
στηριότητες 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

93.2 

τικών 
26 

τικών 
26.1 

τικών 
26.1 

τικών 
26.1 

τικών 
26.2 

τικών 
26.2 

τικών 
26.3 

τικών 
26.3 

27 

27.3 

27.3 

58 

58.2 

58.2 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

93.29 

  

  

26.11 

26.12 

  

26.20 

  

26.30 

  

  

27.31 

  

  

58.21 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

αναψυχ
θεματικ

4 
Άλλες δ
διασκέδ

2    

3 
Κατασκε
εξαρτημ

4 
Κατασκε
εξαρτημ

4 
Κατασκε
ηλεκτρο

3 
Κατασκε
υπολογ
περιφερ

4 
Κατασκε
υπολογ
περιφερ

3 
Κατασκε
επικοινω

4 
Κατασκε
επικοινω

2    

3 
Κατασκε
εξαρτημ

4 
Κατασκε
ινών 

2    

3  Έκδοση 

4 
Έκδοση 
ηλεκτρο

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

χής και άλλων 
κών πάρκων 

ραστηριότητες 
δασης και ψυχαγω

ευή ηλεκτρονικώ
μάτων και πλακετ

ευή ηλεκτρονικώ
μάτων 

ευή έμφορτων 
ονικών πλακετών

ευή ηλεκτρονικώ
ιστών και 
ρειακού εξοπλισμ

ευή ηλεκτρονικώ
ιστών και 
ρειακού εξοπλισμ

ευή εξοπλισμού 
ωνίας 

ευή εξοπλισμού 
ωνίας 

ευή καλωδιώσεω
μάτων καλωδίωσ

ευή καλωδίων οπ

λογισμικού 

παιχνιδιών για 
ονικούς υπολογισ

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ωγίας 
Τουρισμό

ΤΠΕ  

ών 
τών 

ΤΠΕ  

ών 
ΤΠΕ  

ν 
ΤΠΕ  

ών 

μού 
ΤΠΕ  

ών 

μού 
ΤΠΕ  

ΤΠΕ  

ΤΠΕ  

ΤΠΕ  

ων και 
σης 

ΤΠΕ 

πτικών 
ΤΠΕ 

ΤΠΕ  

ΤΠΕ 

στές 
ΤΠΕ 

ειας» 
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ός 
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«Ενί
 

Τομ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ

ίσχυση των Μ

μέας 

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

63. Δ
υπηρ

ΩΣΗ ΚΑΙ  63. Δ

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

Εκδοτικές 
στηριότητες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ρεσιών πληροφορ

Δραστηριότητες 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

58.2 

61 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.9 

61.9 

ής 
φείς 

62 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ρίας 
63 

63.1

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

58.29 

  

  

61.10 

  

61.20 

  

61.30 

  

61.90 

  

  

62.01 

62.02 

62.03 

62.09 

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

4  Έκδοση 

2    

3 
Ενσύρμ
τηλεπικ
δραστηρ

4 
Ενσύρμ
τηλεπικ
δραστηρ

3 
Ασύρμα
δραστηρ

4 
Ασύρμα
δραστηρ

3 
Δορυφο
τηλεπικ
δραστηρ

4 
Δορυφο
τηλεπικ
δραστηρ

3 
Άλλες τη
δραστηρ

4 
Άλλες τη
δραστηρ

2 

Δραστη
προγρα
ηλεκτρο
παροχή
συναφε

3 

Δραστη
προγρα
ηλεκτρο
παροχή
συναφε

4 
Δραστη
προγρα
ηλεκτρο

4 
Δραστη
συμβου
ηλεκτρο

4 
Υπηρεσί
ηλεκτρο

4 

Άλλες δ
τεχνολο
και δρα
υπηρεσ
υπολογ

2    

3 Επεξεργ

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

άλλου λογισμικο

ατες 
οινωνιακές 
ριότητες 

ατες 
οινωνιακές 
ριότητες 

ατες τηλεπικοινων
ριότητες 

ατες τηλεπικοινων
ριότητες 

ορικές 
οινωνιακές 
ριότητες 

ορικές 
οινωνιακές 
ριότητες 

ηλεπικοινωνιακέ
ριότητες 

ηλεπικοινωνιακέ
ριότητες 

ριότητες 
μματισμού 
ονικών υπολογιστ
ς συμβουλών κα
ίς δραστηριότητε

ριότητες 
μματισμού 
ονικών υπολογιστ
ς συμβουλών κα
ίς δραστηριότητε

ριότητες 
μματισμού 
ονικών συστημάτ

ριότητες παροχή
λών σχετικά με τ
ονικούς υπολογισ

ίες διαχείρισης 
ονικών συστημάτ

ραστηριότητες τη
ογίας της πληροφ
στηριότητες 
ιών ηλεκτρονικώ
ιστών 

γασία δεδομένων

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ού  ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

νιακές 
ΤΠΕ 

νιακές 
ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ές 
ΤΠΕ 

ές 
ΤΠΕ 

τών, 
αι 
ες 

ΤΠΕ 

τών, 
αι 
ες 

ΤΠΕ 

των 
ΤΠΕ 

ής 
τους 
στές 

ΤΠΕ 

των 
ΤΠΕ 

ης 
φορίας 

ών 
ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ν,  ΤΠΕ 

ειας» 

-100- 

ομείς 
αιότητας RIS
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«Ενί
 

Τομ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

ίσχυση των Μ

μέας 

ΝΙΑ  υπηρ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

63. Δ
υπηρ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

63. Δ
υπηρ

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΙΗΣΗ 
20. Π
ουσι

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 
20. Π
ουσι

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 
20. Π
ουσι

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

72. Ε
και α

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

ρεσιών πληροφορ

Δραστηριότητες 
ρεσιών πληροφορ

Δραστηριότητες 
ρεσιών πληροφορ

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Παραγωγή χημικώ
ών και προϊόντω

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή χημικώ
ών και προϊόντω

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή χημικώ
ών και προϊόντω

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

ρίας 

ρίας 
63.1 

ρίας 
63.1 

υνα 
72 

υνα 
72.1 

υνα 
72.1 

ών 
ν 

20 

ών 
όντων 

20.4 

ών 
ν 

20.4 

ών 
όντων 

20.5 

ών 
ν 

20.5 

ών 
όντων 

21 

ών 
όντων 

21.1 

ών 
όντων 

21.1 

ών 
όντων 

21.2 

ών 
όντων 

21.2 

υνα 
72 

υνα 
72.1 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

63.11 

63.12 

  

  

72.19 

  

  

20.42 

  

20.53 

  

  

21.10 

  

21.20 

  

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

καταχώ
δραστηρ
πύλες 

4 
Επεξεργ
καταχώ
δραστηρ

4  Δικτυακ

2    

3 
Έρευνα 
ανάπτυξ
επιστήμ

4 
Έρευνα 
ανάπτυξ
επιστήμ

2    

3 

Παραγω
απορρυ
καθαρισ
αρωμάτ
παρασκ
καλλωπ

4 
Παραγω
παρασκ
καλλωπ

3 
Παραγω
προϊόντ

4  Παραγω

2    

3 
Παραγω
φαρμακ

4 
Παραγω
φαρμακ

3 
Παραγω
σκευασ

4 
Παραγω
σκευασ

2    

3 
Έρευνα 
ανάπτυξ

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ρηση και συναφε
ριότητες∙ δικτυακ

γασία δεδομένων
ρηση και συναφε
ριότητες 

κές πύλες (web po

και πειραματική 
ξη στις φυσικές 
μες και τη μηχανι

και πειραματική 
ξη σε άλλες φυσι
μες και τη μηχανι

ωγή σαπουνιών κ
παντικών, προϊό
σμού και στίλβωσ
των και 
ευασμάτων 
ισμού 

ωγή αρωμάτων κα
ευασμάτων 
ισμού 

ωγή άλλων χημικώ
των 

ωγή αιθέριων ελα

ωγή βασικών 
κευτικών προϊόντ

ωγή βασικών 
κευτικών προϊόντ

ωγή φαρμακευτικ
μάτων 

ωγή φαρμακευτικ
μάτων 

και πειραματική 
ξη στις φυσικές 

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

είς 
κές 

ν, 
είς  ΤΠΕ 

ortals)  ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

 

ική 
ΤΠΕ 

 
ικές 
ική 

ΤΠΕ 

Υγεία ‐ Ευ

και 
όντων 
σης, 

Υγεία ‐ Ευ

αι 
Υγεία ‐ Ευ

ών 
Υγεία ‐ Ευ

αίων  Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

των 
Υγεία ‐ Ευ

των 
Υγεία ‐ Ευ

κών 
Υγεία ‐ Ευ

κών 
Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

 
Υγεία ‐ Ευ

ειας» 
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ομείς 
αιότητας RIS

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«Ενί
 

Τομ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ

ίσχυση των Μ

μέας 

ΟΤΗΤΕΣ 

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

86. Δ
ανθρ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

86. Δ
ανθρ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

86. Δ
ανθρ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Δραστηριότητες 
ρώπινης υγείας 

Δραστηριότητες 
ρώπινης υγείας 

Δραστηριότητες 
ρώπινης υγείας 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

υνα 
72.1 

υνα 
72.1 

86 

86.9 

86.9 

87 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.9 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

72.11 

72.19 

  

  

86.90 

  

  

87.10 

  

87.20 

  

87.30 

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

επιστήμ

4 
Έρευνα 
ανάπτυξ

4 
Έρευνα 
ανάπτυξ
επιστήμ

2    

3 
Άλλες δ
ανθρώπ

4 
Άλλες δ
ανθρώπ

2    

3 
Δραστη
νοσοκομ
παροχή 

4 
Δραστη
νοσοκομ
παροχή 

3 

Δραστη
παροχή 
άτομα μ
ψυχικές
ουσιών

4 

Δραστη
παροχή 
άτομα μ
ψυχικές
ουσιών

3 

Δραστη
παροχή 
ηλικιωμ
αναπηρ

4 

Δραστη
παροχή 
ηλικιωμ
αναπηρ

3 
Άλλες δ
φροντίδ
καταλύμ

και εξοικονόμ

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

μες και τη μηχανι

και πειραματική 
ξη στη βιοτεχνολ

και πειραματική 
ξη σε άλλες φυσι
μες και τη μηχανι

ραστηριότητες 
πινης υγείας 

ραστηριότητες 
πινης υγείας 

ριότητες 
μειακής φροντίδα
καταλύματος 

ριότητες 
μειακής φροντίδα
καταλύματος 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

με νοητική υστέρ
ς διαταραχές και 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

με νοητική υστέρ
ς διαταραχές και 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

μένους και άτομα
ία 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

μένους και άτομα
ία 

ραστηριότητες 
δας με παροχή 
ματος 

μησης ενέργε

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ική 

 
λογία 

Υγεία ‐ Ευ

 
ικές 
ική 

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

ας με  Υγεία ‐ Ευ

ας με  Υγεία ‐ Ευ

δας με 
α 
ρηση, 
χρήση 

Υγεία ‐ Ευ

δας με 
α 
ρηση, 
χρήση 

Υγεία ‐ Ευ

δας με 
α 
α με 

Υγεία ‐ Ευ

δας με 
α 
α με 

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

ειας» 
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ομείς 
αιότητας RIS

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

ΑΔΑ: Ω4Τ8465ΧΙ8-10Α



«Ενί
 

Τομ

ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ίσχυση των Μ

μέας 

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

88. Δ
κοινω
παρο

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

88. Δ
κοινω
παρο

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

88. Δ
κοινω
παρο

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

88. Δ
κοινω
παρο

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

88. Δ
κοινω
παρο

ΜΜΕ για επεν

2ψήφιος NACE

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
ωνικής μέριμνας 
οχή καταλύματος

Δραστηριότητες 
ωνικής μέριμνας 
οχή καταλύματος

Δραστηριότητες 
ωνικής μέριμνας 
οχή καταλύματος

Δραστηριότητες 
ωνικής μέριμνας 
οχή καταλύματος

Δραστηριότητες 
ωνικής μέριμνας 
οχή καταλύματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

E 
3ψήφιο
NACE

87.9 

χωρίς 
ς 

88 
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 Πιστοποι

φορέα. 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Έγγραφα  τεκ

Μητρώο  Πα

λειτουργίας κ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Τα  δικαιολο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Φορολογική 

βεβαίωση οφ

ΜΜΕ για επεν

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕ

έτη  υπογεγ

η  κτιριακώ

εων.  

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

ανολογική με

θίσταται  η  υ

στοιχεία  τε

απάνες ΑΠΕ. 

σε  ισχύ  Πισ

εργειακής  Ε

Απόδοσης 

όταν δεν πρ

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

όστους  ‐  οφ

ύνται δαπάν

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

τεχνικές  πρ

απάνες μηχαν

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

– προτιμολό

τητους  προμ

ία ενεργητικο

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

νέων θέσεων

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

διαχείρισης τ

ητικό χρήση

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

κμηρίωσης 

αγίων,  αποφ

κ.λ.π.) . 

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

ογητικά  που

ΤΙΚΩΝ (ανάλ

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

ενημερότητ

φειλών της ε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

ραμμένη  απ

ών  εγκατασ

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

ελέτη (Προκ

υπό  ένταξη 

κμηρίωσης 

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

στοποιητικό/

Επιθεώρηση

Κτιρίων  (ΚΕ

οβλέπεται έ

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

έλους  στην 

νες ΑΠΕ. 

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

ροδιαγραφές

νημάτων ‐ εξ

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

όγια, τρείς (3

μηθευτές,  γι

ού με prospe

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

ν εργασίας.

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

της ποιότητα

ς συστήματο

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

επενδύσεων

φάσεις  ολοκ

ΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

υ  αναφέρον

λογα με τον τ

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π

τα  σε  ισχύ 

επιχείρησης 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

πό  αρμόδιο

στάσεων, 

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

καταρκτική μ

εγκατάστασ

από  αρμόδ

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕ

/ά  Ενεργεια

ς,  με  βάσ

ΕΝΑΚ)  ή  Ενε

έκδοση ΠΕΑ)

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

οποία  να  τ

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

ς  για  απόκτ

ξοπλισμού. 

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

3) τον αριθμ

ια  απόκτηση

ectus των υλ

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

ας: 

ος διαχείρισ

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

ν  για  τις  δύ

κλήρωσης  τ

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

νται  στο  ση

τύπο της επιχ

ΠΣΚΕ) 

κατά  το  χ

 από την οπ

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

ΛΟΓΗΤΙΚΑ Ε

ΦΗ) 

ο  μηχανικό 

εφόσον  α

ΦΗ) 

μελέτη ή Προ

ση  από  ΑΠΕ

διο  προς  το

ΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥ

κής  Απόδοσ

ση  τον  ισχ

εργειακή  επ

), εφόσον αι

ΦΗ) 

εκμηριώνετα

ΦΗ) 

τηση  μηχαν

ΦΗ) 

μό ή όπως ορ

η  κάθε  στοι

λικών και μη

ΦΗ) 

ΦΗ) 

ης της ποιότ

ΦΗ) 

ύο  τελευταί

της  επένδυσ

ΦΗ) 

ημείο  Β.  το

χείρησης). 

χρόνο  υποβο

ποία να προ

και εξοικονόμ

ΝΤΑΞΗΣ 

για  την  κα

ιτούνται  δ

ομελέτη) της

Ε  ή  από  Βεβ

ούτο  πρόσω

ΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦ

σης  ανά  κτίρ

ύοντα  εγκε

πιθεώρηση  σ

ιτούνται δαπ

αι  η  επιλογή

ημάτων  – 

ρίζεται στην 

ιχείου  καινο

χανημάτων. 

τητας από αν

ες  διαχειρισ

σης  και  έν

υ  Παραρτήμ

ολής  της  αί

κύπτει ότι δ

μησης ενέργε

ατασκευή,  β

δαπάνες  κ

ς εγκατάστα

βαίωση  ή/κ

ωπο/φορέα, 

ΦΗ) 

ριο  ή  θερμι

εκριμένο  Κα

σύμφωνα  μ

πάνες εξοικο

ή  των  παρεμ

εξοπλισμού 

ν παράγραφο

ούργιου  εξο

 

ναγνωρισμέν

στικές  χρήσ

ναρξης  παρα

ματος  VΙ:  Ο

αίτησης  υπα

δεν είναι υπό

ειας» 
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βελτίωση, 

κτιριακών 

σης στην 

αι  λοιπά 

εφόσον 

κή  ζώνη, 

ανονισμό 

ε  τον  Ν. 

ονόμησης 

μβάσεων 

εφόσον 

ο 6.1.1.1, 

πλισμού, 

νο 

εις.  (π.χ. 

αγωγικής 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

αγωγής  ή 

όχρεη σε 
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Α/Α 

α

Ε

(

22.
Α

(

23.

Π

τ

υ

τ

(

24.

Υ

τ

(

25.

Π

α

(

Εάν κάπ

το επενδ

στην υπ

ίσχυση των Μ

ανάκτηση  π

Επιτροπής. 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Ασφαλιστική

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Πιστοποιητικ

την  υποβολή

υποβολής αί

της αίτησης ή

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Υπεύθυνες δ

της υπογραφ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

Πρακτικό  αρ

αυτό προβλέ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤ

ποιο από τα σ

δυτικό σχέδ

οβαλλόμενη

ΜΜΕ για επεν

παράνομης 

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

 ενημερότητ

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

κό μη πτώχευ

ή  της  αίτηση

ίτησης για θέ

ή βεβαίωση 

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

δηλώσεις  το

φής σύμφωνα

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

ρμόδιου  οργ

έπεται από τ

ΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙ

συνοδευτικά

ιο αυτό δεν 

η πρόταση. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

κρατικής 

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π

τα σε ισχύ κα

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π

υσης και μη 

ης  και  πιστο

έση σε αναγ

ΓΕΜΗ. 

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π

υ Ν. 1599/8

α με τα Υποδ

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π

άνου  δικαιο

η σχετική νο

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟ Π

ά έγγραφα (

απαιτείται ν

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛ

ενίσχυσης 

ΠΣΚΕ) 

ατά το χρόνο

ΠΣΚΕ) 

υποβολής α

οποιητικό  μη

γκαστική δια

ΠΣΚΕ) 

86 από το νό

δείγματα του

ΠΣΚΕ) 

ούχου  για  τη

ομοθεσία 

ΠΣΚΕ) 

(Α/Α 10, 11, 

να υποβληθ

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

ΛΟΓΗΤΙΚΑ Ε

κατόπιν  πρ

ο υποβολής τ

αίτησης για π

η  θέσης  σε 

αχείριση τελε

μιμο εκπρόσ

υ Παραρτήμα

ην  υποβολή

12, 13, 14, 1

θεί αλλά πρέ

και εξοικονόμ

ΝΤΑΞΗΣ 

ροηγούμενη

της αίτησης 

πτώχευση τε

αναγκαστικ

ευταίου μηνό

σωπο της ετα

ατος Χ. 

αίτησης  στ

15, 16, 17, 18

έπει να γίνετ

μησης ενέργε

ης  αποφάσε

υπαγωγής 

ελευταίου μη

κή  διαχείρισ

ός πριν την 

ταιρείας με τ

το  πρόγραμμ

8, 19, 25) δε

ται σαφής α

ειας» 
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εως  της 

ηνός πριν 

η  και  μη 

υποβολή 

το γνήσιο 

μα,  όπου 

ν αφορά 

αναφορά 
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ΠΑΡΑΡΤ

Α΄ ΥΠΟΔ

 

Η ακρίβε

 

ΠΡΟΣ(1): 

Ο – Η Όνο

Όνομα κα

Όνομα κα
Μητέρας

Ημερομη

Τόπος Γέν

Αριθμός Δ
Ταυτότητ

Τόπος Κα

Αρ. Τηλεο
(Fax): 

Με ατομι
άρθρου 2

Όλα τα α
καθώς  κ
ακριβή κ

Ο Δικαιο

Το συγκε
χρηματο
χρηματο

Δεν πρα
δαπανών

Η επιχείρ

Η επιχεί
της ανάκ

Η  ενιαία
Κανονισ

Η ενιαία
υπηρεσι

ίσχυση των Μ

ΤΗΜΑ X: ΥΠ

ΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜ

ια των στοιχε

ΔΙΕΥΘΥ

ομα:   

αι Επώνυμο Π

αι Επώνυμο 
ς: 

ηνία γέννησης

ννησης: 

Δελτίου 
τας: 

ατοικίας:   

ομοιοτύπου 

ική μου ευθύν
22 του Ν. 1599

αναγραφόμεν
και  όλα  τα  υ
και αληθή. 

ούχος έχει λάβ

εκριμένο επιχ
οδοτηθεί, εντα
οδοτείται από

αγματοποιήθη
ν, όπως ορίζε

ρηση με ΑΦΜ

ρηση δεν βρί
κτηση καταβλ

α  επιχείρηση
μού ΕΕ 651/2

α επιχείρηση δ
ιών  η  οποία 

ΜΜΕ για επεν

ΠΟΔΕΙΓΜΑΤ

ΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥ

είων που υποβ
υ

ΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ

Πατέρα:   

 

ς(2):    

 

 

 

νη και γνωρίζ
9/1986, δηλώ

να τόσο στην 
ποβαλλόμενα

βει σαφή γνώ

χειρηματικό σ
αχθεί και δεν
 εθνικούς ή κ

ηκαν δαπάνες
εται στην Πρόσ

Μ …………… έχε

ίσκεται υπό π
ληθείσας δημό

  δεν  είναι  π
014. 

δεν εντάσσετα
εκμεταλλεύε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
νδύσεις τεχνολ

ΤΑ  ΥΠΕΥΘΥ

ΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛ

ΥΠΕΥ

(άρθ

βάλλονται με 
υπηρεσιών (άρ

ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ

ζοντας τις κυρ
ώνω ότι: 

ηλεκτρονική 
α  δικαιολογητ

ση του περιεχ

σχέδιο ή μέρο
ν θα υποβληθ
οινοτικούς πό

ς που αφορού
σκληση. 

ει υποβάλλει μ

πτώχευση, εκκ
όσιας επιχορή

προβληματική

αι σε ήδη οργ
εται  κατόπιν 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
λογικού εκσυ

ΥΝΩΝ  ΔΗΛ

ΛΩΣΗΣ 

ΥΘΥΝΗ ΔΗ

ρο 8 Ν.1599/

αυτή τη δήλω
ρθρο 8 παρ. 4

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

Επ

Οδός:   

ώσεις(3), που 

όσο και στη φ
τικά  που  περ

χομένου της Π

ος αυτού καθ
θούν προς έγκ
όρους. 

ύν στο  έργο π

μόνο μία πρό

καθάριση ή α
ήγησης. 

ή  σύμφωνα  μ

γανωμένο ομο
σχετικών  συ

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
υγχρονισμού

ΛΩΣΕΩΝ 

ΗΛΩΣΗ 

/1986) 

ωση μπορεί να
4 Ν. 1599/198

ΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕ

πώνυμο:   

Τηλ:   

Δ/νση Ηλεκ
Ταχυδρομε

(Εmail): 

προβλέποντα

φυσική μορφή
ριλαμβάνοντα

Πρόσκλησης. 

ώς και οι δαπ
κριση χρηματο

πριν από  το  χ

ταση στην πα

αναγκαστική δ

με  τα  οριζόμ

οιόμορφο δίκτ
υμβάσεων  άδ

και εξοικονόμ

α ελεγχθεί με 
6) 

ΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Αριθ:

κτρ. 
ίου  

αι από τις διατ

ή του εντύπου
αι  στο  φάκελο

πάνες που πε
οδότησης σε 

χρόνο  έναρξη

αρούσα Δράση

διαχείριση, ού

μενα  στο  άρθ

τυο διανομής 
δειες  εκμετάλ

μησης ενέργε

 βάση το αρχε

Υ  

:    ΤΚ: 

τάξεις της παρ

υ υποβολής π
ο  της  πρότασ

εριλαμβάνει δ
άλλο πρόγρα

ης  επιλεξιμότ

η. 

ύτε εκκρεμεί 

θρο  2  σημείο

ς προϊόντων ή
λλευσης  δικα

ειας» 
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είο άλλων 

 

ρ. 6 του 

πρότασης 
σης  είναι 

δεν έχουν 
αμμα που 

ητας  των 

σε βάρος 

ο  18  του 

 παροχής 
αιωμάτων 
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διανοητι
για την χ
και λειτο

Η  επιχεί
διάσωση
ενίσχυση

Δεν  εκκρ
κατόπιν 

Δεν  έχο
εργατική

‐Παράβα

 ‐Αδήλωτ

για τους

Σε περίπ
επιχείρη
δικαιούχ
στοιχείο

Ο  επιχει
νόμιμη 
Συμβουλ
των δεδ
κατάργη
σε όλα τ
περίπτω
ειδικότε

Ο  Δικαι
αρμόδιε

Ο Δικαιο
σχεδίου 
ασφαλισ

Ο  Δικαιο
ειδικότε
λαμβάνο

Ο Δικαιο
εξέλιξη 
δύναται 
την ΔΙΑΠ

Ο επιχει
εγγράφω
οποία δ
Περαιτέρ
έδρας  σ
φορολογ
του. 

Ο Δικαιο
έργου, τ

Ο Δικαιο
περιορισ
πρόσκλη

Ο  εκπρό
Επιχείρη

Η επιχεί
των  ατό

ίσχυση των Μ

ικής  ιδιοκτησ
χρήση και τη 
ουργεί με μία 

ίρηση  δεν  έχ
ης αλλά έχει α
η αναδιάρθρω

ρεμεί  εις  βά
απόφασης τη

υν  επιβληθεί
ής νομοθεσίας

αση «υψηλής

τη εργασία (2

 λόγους του ά

πτωση έγκριση
ησης,  του  τίτλ
χων  που  δημ
 δ του Κανονι

ιρηματίας/οι 
επεξεργασία 
λίου  της 27ης
ομένων προσ
ηση της Οδηγί
τα στάδια της
ωση υπαγωγής
ρα οριζόμενα

ούχος  αποδέ
ς εθνικές ή κο

ούχος αποδέχ
με  τα  στοιχ

στικών οργανι

ούχος  αποδέχ
ρα  της  διεύ
ονται από αυτ

ούχος αποδέχ
και  ολοκλήρω
να γίνεται ηλ

Π/ΕΥΔ Ηπείρο

ιρηματίας/οι 
ων που αφορο
ηλώνουν στη
ρω αναλαμβά
στην  ΕΥΔ  Ηπ
γικής έδρας, η

ούχος αποδέχ
ο έργο θα απ

ούχος είναι εν
σμούς σχετικά
ηση.  

όσωπος  /  οι 
ησης σύμφωνα

ίρηση διαθέτε
όμων  με  Ανα

ΜΜΕ για επεν

σίας, που αφο
διανομή αγα
από τις επιλέ

ει  λάβει  ενίσ
αποπληρώσει
ωσης η οποία 

ρος  της  ενια
ης Ε.Ε.. 

ί    πρόστιμα 
ς και ειδικότε

» ή «πολύ υψ

2 πρόστιμα/ 2

άρθρου 39 πα

ης της χρηματ
λου  της  πρά
μοσιεύεται  ηλ
ισμού (ΕΚ) αρ

εταίροι  της  ε
κατ΄άρθρο 

ς Απριλίου 20
σωπικού  χαρα
ίας 95/46/ΕΚ 
 υποβαλλόμε
ς  του,  οριστικ
α στο άρθρο 1

έχεται  οποιοδ
οινοτικές αρχέ
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χρηματοδότησης 
που αναγράφεται 
στην Απόφαση 

νταξης/υπαγωγής. 
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 λειτουργούν μαζί 
ίωμα λήψης της ενί
βολής της αίτησης σ

minimis (πρόγραμμα
υπεύθυνη δήλωση.

ΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨ
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ώματος λήψης της ε

νίσχυση των ΜΜΕ γ
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ηγηθεί βάσει οιουδ
και ποσό) για τις ίδι
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εδεμένες  με 
στώτος de mi
ας επιδότηση
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η. 

  

νδιαφερόμενο πο
ως. 
δηλώνει ψευδή 
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δήποτε  άλλο
α υποβολής α
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γίδα επιχείρησ
υ εκπροσώπου

ου απευθύνεται 

ε έγγραφη υπεύ
όπευε να προσπο
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