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Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας  
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  « Πελοποννήσου 2014 – 2020». 
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την εφαρμογή νέων 
οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την εφαρμογή 
νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής μέσω της δημιουργίας / αναβάθμισης εργαστηρίων 
ποιοτικού ελέγχου, και καινοτομίας στους τομείς της Στρατηγικής  Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3), που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ενισχύονται Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στους τομείς:  

• Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά, 

• Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, 
προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων 
και δομικών υλικών. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται 
στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, 

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

• Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με βάση του άρθρο 28 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 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, ισχύει μόνο για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για δαπάνες που 
εμπίπτουν στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. 

• Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για δαπάνες που εμπίπτουν αποκλειστικά στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014 μπορεί να είναι τόσο Μεγάλες όσο και ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται όλες οι πρόνοιες και 
δεσμεύσεις του εν λόγω άρθρου από τους δικαιούχους 

• 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.Β.Σ. 

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας πρόσκλησης, 

• 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 έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης, 

• Ο δικαιούχος να επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε 
μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται 
η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής 
επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για δαπάνες που εμπίπτουν 
στο άρθρο 14 του Κανονισμού 651/2014.) 

• Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως 
παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία, 

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

• 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 δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

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

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

2.  Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 

http://www.ependysis.eu/
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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, ως κύριοι εταίροι. 
 
Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών 
του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο 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 2.000.000,00 €. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε 
επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00 € έως 300.000,00 €. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι έως 55% 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 χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου. 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 στην ΕΥΔ σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών 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  15.05.2018 και ώρα 13.00 μ.μ. εώς και 16.07.2018 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. 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 

1.1 Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (Κτιριακές εργασίες, 
ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και λοιπών ειδικών 
εγκαταστάσεων στους χώρους εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας) 

1.2 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

1.3 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των 
ΑμεΑ 

1.4 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

1.5 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, 

Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων 

1.6 Αγορά οικοδομημένης γης 

1.7 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων 

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.1 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της 

παραγωγής 

2.2 Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου 

παραγωγικής διαδικασίας 



 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

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

την ολοκλήρωση της επένδυσης για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες 
κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω 
ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης. 

Οι δαπάνες των κατηγοριών ένα (1) έως τέσσερα (4) είναι διαθέσιμες τόσο για μεγάλες όσο και για ΜΜΕ επιχειρήσεις ενώ 
οι δαπάνες της κατηγορίας πέντε (5) είναι αποκλειστικά διαθέσιμες για ΜΜΕ επιχειρήσεις βάσει των σχετικών άρθρων του 
Καν. ΕΕ 651/2014. 

 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού είναι επιλέξιμες μόνο μέχρι ανώτατου ποσοστού 
50% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση. Επιπλέον, τα αποκτώμενα στοιχεία 
ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια, Δεν επιτρέπεται η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού άλλης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

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

είναι τα ακόλουθα: 

 

2.3 Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού 

2.4 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής 

2.5 Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της επιχορηγούμενης δραστηριότητας 

2.6 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης 

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

3.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού 

3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού 

3.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών 

3.4 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Softwareas a Service», 

«cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού 

3.5 Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με 

αναπηρία 

4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

4.1 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος ή/και 

την εξοικονόμηση ενέργειας 

4.2 Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος 

και εξοικονόμηση ενέργειας 

5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

5.1 Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: 

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος 

που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις 

οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος. 

5.2 Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης: 

Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από 

μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό 

στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό. Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4310/14(Α 258) ως ισχύει. 

5.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας: 

Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η 

επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας 

και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που 

τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 



 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1. Έντυπα υποβολής (Ι.1 και Ι.2) με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας για τον εκπρόσωπο της επιχείρησης 

3. Βεβαίωση έναρξης και όλες τις τυχόν μετοβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ 

4. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 

• Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμός νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως 
δημοσιευμένα, 

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

• Για Ο.Ε.,Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία 
(Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση – εκπροσώπηση 

5. Οικονομικά στοιχεία τριών τελευταίων ετών του δυνητικού  δικαιούχου ανάλογα με την  κατηγορία βιβλίων 
που τηρεί: 
Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων  Β΄  κατηγορίας: Αντίγραφο Ε3 με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από 
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 έχουν δημοσιευτεί ο ισολογισμός 
προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού. 

6. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεραζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ 

του Παραρτή,ατος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της επιτροπής της  17 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 τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. 

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατά τασης 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, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σημείο 6.1.1 της παρούσας πρόσκλησης 

• Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

8. Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για την κατασκευή, βελτίωση, 

διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

9. Έγκριση δόμησης για την κατασκευή, βελτίωση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή νόμιμη 

απαλλαγή από αρμόδια υπηρεσία. 

10. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για απόκτηση μηχανημάτων – εξοπλισμού. 

11. Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση 

κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού. 

12. Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές – παρόχους, για κάθε 

επιμέρους επένδυση άυλα στοιχεία ενεργητικού και γενική δαπάνη (Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

θεωρούνται οι δαπάνες που ανήκουν στις κατηγορίες δαπανών 3 – Λογισμικά και 

Υπηρεσίες Λογισμικού και 5 – Δαπάνες καινοτομίας 

13 Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού 

κόστους 

14. Επίπεδο εκπαίδευσης – εμπειρία μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου: 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

• Αντίγραφα μεταπτυχιακών σπουδών (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 

• Ένσημα ή/και βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης 

του στελέχους 

Βεβαίωση επιχειρήσεων για την προϋπηρεσία, όπου να αναγράφεται ο χρόνος και τα καθήκοντα 

απασχόλησης 



 
Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα 

15 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας: 

• Πιστοποιητικό χρήσης συστήματος διαχείρισης της ποιότητας από αναγνωρισμένο φορέα 

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

και ανάλυση)/ Ε7 για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές 

χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα. 

17. Χρήση συμβουλευτικών ή και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας: 

• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

• Συμφωνητικά συνεργασίας με οργανισμούς διάδοσης γνώσεων 

• Συμφωνητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα 

18. Αποδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

19. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β. του Παραρτήματος V: ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ (ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης) 

20. 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 

21. Υπεύθυνες δηλώσεις του αραρτήματος IX 

22. Απαραίτητα έγγραφα για την πιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής (Τραπεζικές καταθέσεις εταίρων, 

λοιπά διαθέσιμα εταίρων, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, κέρ η εις νέον, αύξηση εταιρικού / 

μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση / σύμβαση δανείου, βεβαίωση τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης) 

23. Λοιπά επίσημα έγγραφα τα οποία θα βοηθήσουν στην τεκμηρίωση και καλύτερη αξιολόγηση της 

πρότασης και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω. 
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χρήσε

23.49  Παρα

Παρα

23.51  Παρα

23.52  Παρα

Κατα

23.61  Κατα

23.62  Κατα

23.63  Κατα

23.65  Κατα

Κοπή

23.70  Κοπή

Κατα

25.11  Κατα
σκελε

25.12  Κατα

Κατα

25.21  Κατα

Κατα
ζεστο

25.30  Κατα
ζεστο

Σφυρ
μορφ

25.50  Σφυρ
μορφ

Κατερ

25.61  Κατερ

25.62  Μετα

αγωγή άλλων 

σκευή γυαλιο

σκευή επίπεδ

φοποίηση κα

σκευή κοίλου

σκευή ινών γ

αγωγή δομικώ

σκευή κεραμ

σκευή άλλων

σκευή  κερα
μικών διακοσ

σκευή κεραμ

σκευή κεραμ
τημάτων 

σκευή  άλλω
εις 

αγωγή άλλων 

αγωγή τσιμέντ

αγωγή τσιμέντ

αγωγή ασβέστ

σκευή προϊόν

σκευή δομικώ

σκευή δομικώ

σκευή έτοιμο

σκευή ινοτσιμ

, μορφοποίη

, μορφοποίη

σκευή δομικώ

σκευή  μεταλ
ετών 

σκευή μεταλλ

σκευή μεταλλ

σκευή σωμάτ

σκευή  ατμογ
ού νερού για τ

σκευή  ατμογ
ού νερού για τ

ρηλάτηση, 
φοποίηση μετ

ρηλάτηση, 
φοποίηση μετ

ργασία και επ

ργασία και επ

αλλοτεχνία 

μη μεταλλικώ

ού και προϊόν

δου γυαλιού

ι κατεργασία

υ γυαλιού

υαλιού 

ών υλικών απ

ικών πλακιδί

ν προϊόντων π

αμικών  ειδώ
σμητικών ειδώ

ικών ειδών υ

μικών μονωτώ

ων  κεραμικώ

προϊόντων κ

του, ασβέστη

του 

τη και γύψου

ντων από σκυ

ών προϊόντων

ών προϊόντων

ου σκυροδέμα

μέντου 

ση και τελική

ση και τελική

ών μεταλλικώ

λλικών  σκελε

λικών πορτών

λικών ντεπόζ

των και λεβήτ

γεννητριών, 
την κεντρική 

γεννητριών, 
την κεντρική 

κοίλανση, 
άλλων με έλα

κοίλανση, 
άλλων με έλα

πικάλυψη μετ

πικάλυψη μετ

ών ορυκτών π

ντων από γυα

α επίπεδου γυ

πό άργιλο

ίων και πλακώ

πορσελάνης κ

ών  οικιακή
ών 

υγιεινής

ών και  κεραμ

ών  προϊόντω

κεραμικής

η και γύψου

υ

υρόδεμα, τσιμ

ν από σκυρόδ

ν από γύψο

ατος

ή επεξεργασία

ή επεξεργασία

ών προϊόντων

ετών  και  με

ν και παράθυ

ζιτων, δεξαμεν

των κεντρικής

με  εξαίρεσ
θέρμανση 

με εξαίρεσ
θέρμανση 

ανισόπαχη 
αση∙ κονιομετ

ανισόπαχη 
αση∙ κονιομετ

τάλλων∙ μετα

τάλλων

προϊόντων

αλί

υαλιού

ών

και κεραμικής

ής  χρήσης 

μικών μονωτι

ων  για  τεχν

μέντο και γύψ

δεμα

α λίθων

α λίθων

ν

ρών  μεταλλι

υρων

νών και δοχε

ς θέρμανσης

ση  τους  λέβ

ση  τους  λέβ

τύπωση 
ταλλουργία 

τύπωση 
ταλλουργία 

αλλοτεχνία

ς

και 

ικών 

νικές 

ψο

ικών 

ίων

ητες 

ητες 

και 

και 
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25.7    

   2

   2

   2

25.9    

   2

   2

   2

   2

   2

28.1    

   2

   2

   2

   2

   2

28.2    

   2

   2

   2

   2

   2

   2

28.3    

   2

28.4    

   2

   2

28.9    

   2

   2

   2

   2

   2

 

Κατα

25.71  Κατα

25.72  Κατα

25.73  Κατα

Κατα

25.91  Κατα

25.92  Κατα

25.93  Κατα

25.94  Κατα

25.99  Κατα

Κατα

28.11  Κατα
κινητ

28.12  Κατα

28.13  Κατα

28.14  Κατα

28.15  Κατα
κίνησ
κίνησ

Κατα

28.21  Κατα

28.22  Κατα

28.23  Κατα
ηλεκτ

28.24  Κατα

28.25  Κατα
οικια

28.29  Κατα

Κατα

28.30  Κατα

Κατα
εργαλ

28.41  Κατα

28.49  Κατα

Κατα

28.91  Κατα

28.92  Κατα
τις δο

28.93  Κατα
και κα

28.94  Κατα
κλωσ
δερμά

28.95  Κατα
χαρτο

σκευή μαχαιρ

σκευή μαχαιρ

σκευή κλειδα

σκευή εργαλε

σκευή άλλων

σκευή χαλύβ

σκευή ελαφρ

σκευή ειδών 

σκευή συνδετ

σκευή άλλων

σκευή μηχαν

σκευή  κινητή
τήρες αεροσκα

σκευή εξοπλι

σκευή άλλων

σκευή άλλων

σκευή  τριβέ
σης,  στοιχείω
σης 

σκευή άλλων

σκευή φούρν

σκευή εξοπλι

σκευή  μηχα
τρονικών υπο

σκευή ηλεκτρ

σκευή  ψυκτ
ακής χρήσης 

σκευή άλλων

σκευή γεωργ

σκευή γεωργ

σκευή  μηχα
λειομηχανών

σκευή μηχαν

σκευή άλλων

σκευή άλλων

σκευή μηχαν

σκευή  μηχαν
ομικές κατασκ

σκευή  μηχαν
απνού 

σκευή  μη
στοϋφαντουργ
άτινων ειδών

σκευή  μηχαν
ονιού 

ροπίρουνων, 

ροπίρουνων

αριών και μεν

είων 

ν μεταλλικών 

δινων βαρελι

ρών μεταλλικώ

από σύρμα, α

τήρων και πρ

ν μεταλλικών 

ημάτων γενικ

ήρων  και  στ
αφών, οχημά

ισμού υδραυλ

ν αντλιών και 

ν ειδών κρουν

ων,  οδοντωτ
ων  οδοντωτώ

ν μηχανημάτω

νων, κλιβάνω

ισμού ανύψω

ανών  και  εξ
ολογιστών κα

ροκίνητων ερ

ικού  και  κλ

ν μηχανημάτω

ικών και δασ

ικών και δασ

ανημάτων  μο
ν 

ημάτων μορφ

ν εργαλειομηχ

ν μηχανημάτω

ημάτων για τ

νημάτων  για 
κευές 

νημάτων  επε

ηχανημάτων 
γικών  προ
ν 

νημάτων  για

εργαλείων κ

ντεσέδων

προϊόντων

ιών και παρό

ών ειδών συσ

αλυσίδων κα

ροϊόντων κοχλ

προϊόντων π

κής χρήσης

τροβίλων,  με
άτων και δικύ

λικής ενέργει

ι συμπιεστών

νοποιίας και β

τών  μηχανισ
ών  τροχών 

ων γενικής χρ

ων και καυστή

ωσης και διακ

ξοπλισμού  γ
αι περιφερεια

ργαλείων χειρ

λιματιστικού 

ων γενικής χρ

σοκομικών μη

σοκομικών μη

ορφοποίησης

φοποίησης με

χανών

ων ειδικής χρ

τη μεταλλουρ

τα  ορυχεία, 

εξεργασίας  τρ

για  τη
οϊόντων, 

α  την  παραγω

αι σιδηρικών

όμοιων δοχείω

σκευασίας

ι ελατηρίων

λιομηχανών

π.δ.κ.α.

ε  εξαίρεση  τ
ύκλων 

ιας

βαλβίδων

σμών  μετάδο
και  μετάδο

ρήσης

ήρων

κίνησης φορτί

γραφείου  (ε
ακού εξοπλισμ

ρός

εξοπλισμού

ρήσης π.δ.κ.α

ηχανημάτων

ηχανημάτων

ς  μετάλλου 

ετάλλου

ήσης

ργία

τα  λατομεία

ροφίμων,  πο

η  βιομηχα
ενδυμάτων 

ωγή  χαρτιού 

ν

ων

τους 

οσης 
οσης 

ίων

κτός 
μού) 

μη 

.

και 

α  και 

οτών 

ανία 
ή 

και 
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   2

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.96  Κατα
ελαστ

28.99  Κατα

σκευή  μηχα
τικών ειδών 

σκευή άλλων

ανημάτων  π

ν μηχανημάτω

παραγωγής 

ων ειδικής χρ

πλαστικών 

ήσης π.δ.κ.α.

και 
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