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Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, 
καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, 

καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η δράση αυτή 

αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων/ καινοτόμων/ εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι παραγωγικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού 
χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., 
Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή 
Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α). 
 
Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης 
δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι 05/12/2019. 

1) Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού: 

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, ενδεικτικά: 

o Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης 

o Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός, ενδεικτικά: 

o Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

o Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας 

o Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 

o Λοιπός Εξοπλισμός 

• Άυλες Δαπάνες, ενδεικτικά: 

o Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση 

o Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή 

o προϊόντων και υπηρεσιών 

o Δημιουργία εμπορικού σήματος. 

2) Συμβουλευτικές υπηρεσίες: 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους/εμπειρογνώμονες, οι 

οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, 

μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτης έρευνας αγοράς, μελέτης σκοπιμότητας. Δεν είναι επιλέξιμες οι συνήθεις ή 

περιοδικές υπηρεσίες. 

3) Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις: 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε 

εμπορική έκθεση ως εκθέτης. 

4) Ενισχύσεις Καινοτομίας: 

• Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία 

των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

• Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας: Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συμβουλευτικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να 

συνδέονται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

• Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων 

και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (bought or licensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της τήρησης 

των ίσων αποστάσεων. 

5) Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού): 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να 
κυμαίνεται από 50.000€ έως 300.000€. 

 
Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για 
τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), 
η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το 
όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ Ή/ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού  

1.1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 40% 

1.2 Μηχανήματα - εξοπλισμός 100% 

1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 50% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000€ 

1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της 
χρήσης ΤΠΕ 

100% 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 5% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000€ 

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20% 

3.1 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην 
Ελλάδα 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι 10.000€ 

3.2 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο 
εξωτερικό 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι 20.000€ 

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας 

40% 
4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 

4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου 
προσωπικού) 

20% και έως 30.000,00 € 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια 

συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την 

παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η από 12/12/2019 έως 28/5/2020. 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ. 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επισυνάπτονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. 

1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Μέρος 2 (Παράρτημα Ι.2) με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 

2. Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) (σύμφωνα με το 
Παράρτημα V «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». 

3. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση – 
30 ημέρες πριν την υποβολή της πρότασης). 

4. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 

• Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως 

δημοσιευμένα. 

• Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. 

 

http://www.ependysis.eu/
mailto:info@ependysis.eu


Ependysis Business Consultants 

Φιλαδελφείας 13, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21 

Τηλ: 2112155988, Φαξ: 2118001140, Mob: 6909398282 

www.ependysis.eu , email: info@ependysis.eu 

 

• Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή 

ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση - Εκπροσώπηση. 

• Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ. 

• Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει:Πράξη σύστασης και 

εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. 

• Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης 

που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Επισημαίνεται προς τους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαιτούμενα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας για τη/ις δραστηριότητα/ες που 

επιχορηγείται/ούνται ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας για 

τη/ις δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για τη/ις 

δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια 

λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 

6. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ, θα 
προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε4, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο 
των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την 
επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη, 
μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα V της παρούσας. 

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου: 

• Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο (σε περίπτωση που υπάρχει κατά την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) 

• Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου ή αντίστοιχο 

προσύμφωνο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, με χρονικό διάστημα ισχύος 

τουλάχιστον οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης ή χρονικό 

διάστημα ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε 

περίπτωση ανέγερσης κτιρίου (σε περίπτωση που υπάρχει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης). 

• Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων (σε περίπτωση που υπάρχει 

κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) 

8. Για την τεκμηρίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης: 
Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί: 

Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών. Για τις επιχειρήσεις που έχουν 
κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα. 
Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας: Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και 
αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών. Για αυτές 
που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα. 
Για την τελευταία διαχειριστική χρήση στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο ισολογισμός προσκομίζεται 
Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού. 

9. Για την τεκμηρίωση του αριθμού των απασχολουμένων: 

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) / Ε4 για 

τα έτη 2016 - 2018 ή για όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση. 

10. Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος X. 

11. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης 

από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν 

προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

12. Φάκελος τεκμηρίωσης 

Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά την κρίση του μπορεί να 

υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Κατά το Στάδιο 

Α της αξιολόγησης, όπου ελέγχεται η πληρότητα της αίτησης ως προς τα δικαιολογητικά του παρόντος 

παραρτήματος IX, δεν δύναται να ελεγχθεί το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης ως προς την πληρότητά 

του. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Συνδρομές – Αντίγραφα Τιμολόγιων Συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων 

2. Αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού 
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3. Βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία e-shop στην επιχείρηση και την 

αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση 

4. Αδειοδοτήσεις που σχετίζονται με το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο 

5. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Αντίγραφα Διπλώματος ή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ισχύ, Αντίγραφα 

Ευρωπαϊκού Διπλώματος ή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε ισχύ, Αντίγραφα Διεθνούς Διπλώματος ή Διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας με βάση τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty) – PCT.  

6. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων/εξοπλισμού σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο 

προβλέπει την αγορά/ απόκτηση μηχανημάτων – εξοπλισμού.  

7. Τεχνικές Προσφορές και Οικονομικές Προσφορές/Προτιμολόγια κ.α. με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά 

είδος και τιμή μονάδος. 

8. Αποδεικτικά έγγραφα πιστοποίησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

9. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχύρωσης εμπορικού σήματος  

10. Αποδεικτικά στοιχεία για την οργανωμένη προβολή της επιχείρησης (Ενδεικτικά: Συνδρομή – αντίγραφα 

τιμολόγιων συνδρομής σε επαγγελματικούς οδηγούς και μηχανές αναζήτησης, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, 

αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής) 

11. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας (Ενδεικτικά: Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, 

τιμολόγιο ή απόδειξη κατοχύρωσης του domain name) 

 

Ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του τεκμηριώνει τα 

αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο. 

 

http://www.ependysis.eu/
mailto:info@ependysis.eu

