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Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας  
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020. Βασικός στόχος 
της Δράσης είναι η προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της 
βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Α. Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό 
και προϋποθέσεις της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ) και φέρει την ευθύνη έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 
καλή εκτέλεση του έργου. 
Β. Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του του έργου. 
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου. Ο Υπεύθυνος του 
έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την 
τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της 
επιχείρησης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Γ. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω 
φορείς: 

 Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα Οι βασικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

 Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 

 Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης ιουνίου 2014, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα 

(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές 

επιχειρήσεις 

 Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές 
επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ της παρούσας πρόσκλησης 

 Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη 
χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω 
δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

 Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως 
παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν 
δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης 

 Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, 
όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη 

 Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για 
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις 
εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: 

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), 
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 
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 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην 
ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 
Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 
έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα έτη) πριν από την 
ημερομηνία ένταξης της πρότασης.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος 
μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 
θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 
Η σχεδιαζόμενη πράξη/επένδυση πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει 
έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα 
πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς 
χρηματοδότηση. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000 €. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε 
επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €. Σημειώνεται ότι λόγω 
της εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης de minimis η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι έως 60% Δημόσια 
Επιχορήγηση και η Ιδιωτική συμμετοχή σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών. 
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι έως 35% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.» 

   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. 
Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου μπορεί να ορίζεται στη πρόταση του φορέα εντός της επιλέξιμης περιόδου (μετά τη δημοσίευση της 
παρούσας πρόσκλησης). 
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση 
τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ΕΦΔ σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης. 
 
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 μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών 
δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την 
εξόφληση των παραστατικών. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

ορίζεται  η  04.06.2018 και ώρα 13.00 μ.μ. εώς και 06.09.2018 και ώρα 15:00. 

 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 

συμμετοχής/ένταξης) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και 
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Προκήρυξη. 

 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν : 
α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 
β) Λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης 

  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού   

1.1  Κτιριακές εγκαταστάσεις και 
περιβάλλον χώρος 

50% 0% έως 20% 

1.2  Μηχανήματα/ λοιπός εξοπλισμός 60% 0% έως 30% 

2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 60% 0% έως 50% 

2.1 Λογισμικά   



 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία δικαιούχου, 

είναι τα ακόλουθα: 

 
 

 

2.2 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών   

2.3 Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου   

2.4 Μελέτες   

2.5 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα 
με αναγνωρισμένα πρότυπα 

  

2.6 Υπηρεσίες διαχείρισης του 

επενδυτικού σχεδίου 

  

3 Προβολή - Προώθηση - Δικτύωση 60% 0% έως 40% 

3.1 Δαπάνες προβολής των νέων 
προϊόντων / υπηρεσιών 

  

3.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις   

4 Λειτουργικές δαπάνες (ΕΚΤ)  

Από 10% έως 50% 5.1 Επιδότηση μισθολογικού κόστους 

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 

60% 

5.2 Εκπαίδευση προσωπικού 60% 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1. Το έντυπο υποβολής Ι.1, το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση 
και προκύπτει από τη συμπλήρωση των πινάκων υποβολής στο ΠΣΚΕ 

2. Το Έντυπο αναλυτικής υποβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι.2 του παραρτήματος Ι.2 με υπογραφή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 

3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου για τον εκπρόσωπο 

της επιχείρησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 

4. Βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (όπου θα  
αναγράφονται οι ΚΑΔ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 

5. Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας: 
Πιστοποιητικό χρήσης συστήματος διαχείρισης της ποιότητας από αναγνωρισμένο φορέα 

6. Τις 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις του φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Χ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 

7. Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα (Παράρτημα V) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

8. Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού κόστους 

9. Έγγραφα τεκμηρίωσης επενδύσεων για τις πέντε τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για αυτές που έχουν 
κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα. 

10. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ): 

 Για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός νομίμου εκπροσώπου σε 

ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα (ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ). 

 Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία 

(Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση – εκπροσώπηση. 

 Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις : τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που 

προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

 Για τις ατομικές επιχειρήσεις ισχύει η βεβαίωση έναρξης από Δ.Ο.Υ. και τυχόν μεταβολές της 



 
 

11. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας 

ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 

λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν 

απαιτείται άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 

12. Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ): 

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 αυτές 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. 

13 Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ 

του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα 

προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, 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. 

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

 Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο 

 Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο 

www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του 

επενδυτικού στοιχείου 

 Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων. 

15 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και 

ανάλυση) και Αναγγελία Πρόσληψης Προσωπικού για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Για αυτές που έχουν 

κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα. 

16 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β. του Παραρτήματος VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 

(ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). 

17. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι 

υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

18. Αποδεικτικά στοιχεία για τις διεθνείς πωλήσεις (εξαγωγές) της επιχείρησης (π.χ. δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις 

INTRASTAT, τελωνειακά έγγραφα). 

19. Βιβλίο παγίων της επιχείρησης πέντε (5) τελευταίων χρήσεων προκειμένου να τεκμηριωθεί το ύψος των 

επενδύσεων της επιχείρησης και τις αποφάσεις ένταξης των παγίων αυτών σε επιχορηγηγούμενα 

προγράμματα αν υπάρχουν. 

20. Τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τις προτεινόμενες δαπάνες (υποχρεωτικά εφόσον απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρ 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της πρόσκλησης, επί ποινή απόρριψης της πρότασης). 
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10          Βιομηχανία τροφίμων.  

 10.52    Παραγωγή παγωτών 

 10.71       

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

 10.72       

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· 

παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

 10.73    

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς 

και παρόμοιων 

αλευρωδών προϊόντων 

 10.82       Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

 10.83    Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

   

10.83.12 

    

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· 

εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και 

συμπυκνωμάτων του καφέ ή των 

υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού 

καφέ 

  

10.83.13 

  

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει 

υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει 

υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί 

εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες 

συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, 

συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων 

τσαγιού ή μάτε 

   10.83.15    Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 

 10.84    Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

 10.86       

Παραγωγή ομογενοποιημένων 

παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών 

τροφών 

 10.89    Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

  10.89.11     

Παραγωγή σουπών και ζωμών και 

παρασκευασμάτων τους 

  10.89.13  

 

Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων 

μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· 

παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών 

σκονών 

ΑΔΑ: 9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ
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11     Βιομηχανία Ποτών 

 11.01    

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη 

αλκοολούχων ποτών 

  11.01.1   

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων 

ποτών 

 11.05    Ζυθοποιία 

 11.07    

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή 

μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων 

νερών 

13         Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών. 

14         Κατασκευή ειδών ένδυσης. 

15         

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή 

ειδών ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών 

σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και 

υποδημάτων και υποδημάτων. 

16         

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 

από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, 

κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής. 

17         

Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και 

προϊόντων από χαρτί. 

18         

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και 

εικόνας ή μέσων πληροφορικής. 

19         

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου 

20         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 

21         

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22         

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό 

(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 

23         

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη 

μεταλλικά ορυκτά. 

25         

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού. 

26         

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27         Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

ΑΔΑ: 9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ
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28         

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29         

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων 

30         Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31         Κατασκευή επίπλων 

32         Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

41     Κατασκευές Κτιρίων  

42     Έργα Πολιτικού μηχανικού  

43      

Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές 

Δραστηριότητες  

58     Εκδοτικές Δραστηριότητες  

61     Τηλεπικοινωνίες 

 61.1    

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

 61.2    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

 61.3    

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

62.0     

Δραστηριότητες Προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες  

 62.01    

Δραστηριότητες Προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών συστημάτων.  

    62.02.3     

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 

τεχνολογίες της πληροφορίας 

      62.02.30   

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 

τεχνολογίες της πληροφορίας 

        62.02.30.02 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 

        62.02.30.04 

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 

πολυμέσων 

  62.03       

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών 

συστημάτων  

    62.03.1     

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

      62.03.12   

Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 

  62.09       Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 
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πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    62.09.2     

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών π.δ.κ.α. 

      62.09.20   

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών π.δ.κ.α. 

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1         

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 

συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες 

  63.11       

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 

συναφείς δραστηριότητες 

    63.11.1     

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής 

κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας 

εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής 

τεχνολογιών της πληροφορίας 

      63.11.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 

        63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 

Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας 

δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος 

κλπ) 

        63.11.11.04 

Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής 

δεδομένων 

      63.11.13   Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 

  63.12       Δικτυακές πύλες (web portals) 

    63.12.1     

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών 

(web portals) 

      63.12.10   

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών 

(web portals) 

71     

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές 

και αναλύσεις 

 71.20    Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις 

72     Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

73     Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   73.11.11  Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 

    73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 

    73.11.11.02 

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων 

γενικά (πανό) και επιγραφών 

    73.11.11.03 

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και 

διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 

    73.11.11.04 

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) 

διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 

    73.11.11.05 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 

74     

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες 

    74.10.1     

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες 

εξειδικευμένου σχεδιασμού 

      74.10.11   Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 

      74.10.12  Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 

      74.10.19  Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 

    74.10.2   Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

     74.10.20  Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

  82.92       

Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων 

που ανήκουν σε επιλέξιμες δράσεις). 

    
82.92.10.05 

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας 

εμπορευμάτων 

 

Ότι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο πρόγραμμα. 
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