
  

 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 

 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ 

ΔΡΑΣΗ 1-ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Βασική προτεραιότητα της Δράσης «1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είναι η κάλυψη βασικών 

αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρούσα Δράση 

ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού 

μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή 

υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΔΙΟ & 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ορίζονται οι περιφέρειες της χώρας οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 

Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

90.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δημόσια Δαπάνη 

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο 

Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική 

Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά 

Ελλάδα, Πελοπόννησο 

19.800.000 € 

Περιφέρειες σε Μετάβαση: 

Αττική, Νότιο Αιγαίο  

 

70.200.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 90.000.000 € 

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 

Δεκεμβρίου 2013, που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια. 

 

Πιο αναλυτικά τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των 

επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 

ΤΤΜΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΠΕ 

 



  

 

 
 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου 

Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/02/2023 και ώρα 12:00 

H Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης 

διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από 

τον ΕΦ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα 

οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ. Οι αξιολογητές, διενεργούν τον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, 

επιλεξιμότητας δαπανών, εύλογο Π/Υ λαμβάνοντας υπόψη τους το σύνολο των 

στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος 

χρηματοδότησης, που έχουν καταχωριστεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί 

σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣΚΕ από τον δυνητικό δικαιούχο.  

 

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η σωρευτική 

τήρηση των ακόλουθων:  

i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας  

ii. Η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση για το σύνολο των όρων και των 

τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι 

υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

 

ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της 

αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.  

 

Αιτήσεις χρηματοδότησης με Π/Υ μικρότερο των €18.000 κρίνονται μη επιλέξιμες και 

δεν δύνανται να υποβληθούν.  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να 

υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία 

από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες 

https://app.opske.gr/
https://app.opske.gr/


  

 

 
 

διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.  

 

Στην περίπτωση που η Αίτηση Χρηματοδότησης θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

των ανώτατων ορίων που ορίζονται παραπάνω, το υπερβαίνον μέρος του 

προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από ιδιωτική συμμετοχή του φορέα 

της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 

επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το 

σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος 

κόστους. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα δράση είναι οι εξής: 

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.  

2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν 

επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.  

3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον 

μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση1.  

4. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου 

για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.  

5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ.  

6. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το 

ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά 

την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  

7. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ. 

8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει 

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

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας 

ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.  

9. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: 

επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική 

επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, 

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ). Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι 

δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.  

10. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  

11. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.  

12. Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει 

δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

13. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) και να 

δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό 

των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για 



  

 

 
 

λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) 

προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος 

της ενίσχυσης.  

14. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει 

υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  

15. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την 

ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των 

προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της 

διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την 

πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 

Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» 

(WCAG 2.1, level ΑΑ).  

16. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει 

λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει 

ολοκληρωθεί.  

17. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 

του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).  

 

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και 

αφορούν:  

i. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  

ii. Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  

iii. Δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού / εφαρμογών υπό καθεστώς χρήσης ως 

υπηρεσίας (ενδεικτικά «Software-As-A-Service», «Cloud-As-A-Service» ή 

άλλο παρεμφερές αυτού)  

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 

 

Επισημαίνεται ότι για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα εξής:  

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας 

δαπανών, ημερομηνία δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, 

(ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) δεν είναι επιλέξιμες. 

• Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά μία 

τουλάχιστον προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 20.000€, ειδάλλως η εν λόγω 

δαπάνη απορρίπτεται.  

• Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα, με εξαίρεση όσα είναι στην 

αγγλική γλώσσα, και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί 

να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.   

• Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη 

αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση 

του προμηθευτή.  



  

 

 
 

• Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να 

ελέγχουν τα στοιχεία αξίας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να 

ζητούν από τον Δικαιούχο, τον προμηθευτή ή τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους 

στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών 

αυτών.  

• Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να 

χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους 

αποδεικτικά στοιχεία.  

• Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά 

τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τον 

ΚΑΔ της επιχείρησης και την αίτηση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι 

δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή σχετικές με την 

επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που 

χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.  

• Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά 

αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης, ιδιοπαραγωγή 

κ.α.). • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο 

δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.  

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές.  

• Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.  

• Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά 

καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμα. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Αιτήσεις χρηματοδότησης με διάρκεια 

υλοποίησης μεγαλύτερη των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης, απεντάσσονται και τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί 

ανακτώνται πλήρως.  

 

Αιτήματα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών δεν γίνονται δεκτά για κανένα λόγο και 

σε κανένα στάδιο της επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει 

ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Κατά το διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου τους και για τρία (3) έτη (για 

τις ΜμΕ) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι είναι 

υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την 

πράξη προς τον ΕΦ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. 

 

Oι Δικαιούχοι οφείλουν για τρία (3) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης 

της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος να τηρούν και να 

φυλάσσουν τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία της Πράξης, τα οποία τίθενται 

στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της πράξης. 
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Ο Δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της Πράξης, υποχρεούται για τρία (3) έτη (για τις ΜΜΕ) μετά από την τελική πληρωμή 

της δημόσιας δαπάνης στον Δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 65 παρ.1 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 και των όρων της απόφασης ένταξης, στα ακόλουθα: 

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας 

της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας 

χορηγήθηκε η ενίσχυση.  

β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της 

επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.  

γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή 

την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς 

στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.  

δ) να διατηρεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν 

επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον 

ισοδύναμου αποτελέσματος.  

 

Επιπροσθέτως, η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) 

έτη (για τις ΜμΕ) μετά την πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στον δικαιούχο (π.χ. 

απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, 

μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών). 

https://ttmi.gr/

