
  

 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 

 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ 

ΔΡΑΣΗ 3 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Βασική προτεραιότητα της Δράσης «3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ 

με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και 

συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που 

διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την 

υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, 

καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και 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 

60.000.000 € (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 

13.200.000 € 

Περιφέρειες σε Μετάβαση: 

Αττική, Νότιο Αιγαίο  

 

46.800.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000.000 € 

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης ή του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 

(De Minimis), που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid). Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα 

εκ των δυο καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης, ως ισχύουν. 

Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

 

 

ΤΤΜΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΠΕ 

 



  

 

 
 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά 

κατηγορία Περιφέρειας, σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε 651/2014 (ΓΚΑΚ), καθώς και με 

τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2022-2027, για 

την Ελλάδα. Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες 

που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις ως εξής.  

 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά 

κατηγορία Περιφέρειας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ή 

ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), καθώς και με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της 

προγραμματικής περιόδου 2022-2027, για την Ελλάδα.  

 

Αναλυτικά οι εντάσεις των ενισχύσεων αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει 

τα €50 εκατ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την ηλεκτρονική υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα:  

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του 

Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η 

δαπάνη αυτή απορρίπτεται.  

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του 

Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη 

επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

 

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 14, θα πρέπει να έχουν 

το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.  

 

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. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης 

διαδικασίας (FiFo), με την ευθύνη της ΕΥ∆ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ και 

μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας. 

 

Αναφορικά με τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης, αυτά παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

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


  

 

 
 

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού 

σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της 
αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000. Αιτήσεις 
Χρηματοδότησης με Π/Υ μικρότερο των €200.001 κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν 
δύνανται να υποβληθούν.  
 
Ειδικότερα, κατά την υποβολή αιτήσεων με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 
1407/2013 (De Minimis), ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται έτσι 
ώστε η Δημόσια Δαπάνη να μην ξεπερνάει το ποσό των 200.000€. Ο επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου 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 διαχειριστικές περιόδους που 
προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο 
το ποσό του 1.200.000€.  
 
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. 
 

Ιδιωτική συμμετοχή  

 

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 

να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (ίδια συμμετοχή), είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, 

με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει κανένα 

στοιχείο κρατικής στήριξης.  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση έχουν οι επιχειρήσεις, για τις οποίες 

πληρούνται σωρευτικά οι  ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  

 

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.  

2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν 

επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα 

που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.  

3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη1 

τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.  

4. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του 

επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.  

5. Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.  

6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ. 



  

 

 
 

7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ2 εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό 

έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της 

αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση: Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει 

υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η 

δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται. Εφόσον η αίτηση 

χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 

(ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς 

χρηματοδότηση.  

9. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής 

ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται στο 

σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

10. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ.  

11. 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.  

12. 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, ατομικές 

επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 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.  

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

14. 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.  

15. Κατά την υποβολή της αίτησης οι επιχειρήσεις επιλέγουν το χρηματοδοτικό 

καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) 

είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική 

για την υποβολή της αίτησης.  

16. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν ενισχυθεί και δεν 

έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους.  

17. Τα επενδυτικά σχέδια ή οι επιμέρους δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και 

δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους.  

18. 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 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) του 

Διεθνή Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο 

επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”.  



  

 

 
 

19. 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.  

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

του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

 

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου 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 διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η δράση αναγνωρίζει πως οι ειδικές ανάγκες των ΜμΕ στην αξιοποίηση και χρήση 

εξελιγμένων ψηφιακών συστημάτων ποικίλουν. Η δράση λαμβάνει υπόψη τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και εστιάζει τις ενισχύσεις σε 

συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων. Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί 

ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, 

εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα 

κριτήρια του του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας. 

 

 
 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον 

καλύπτουν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο ή βαθμό 0 εάν δεν ικανοποιούν πλήρως το 

εκάστοτε κριτήριο. Η τελική βαθμολογία κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται 

από 0 έως 100 βαθμούς  

 

Κ= βαθμολογία Κριτηρίου 1* 0,3 + βαθμολογία Κριτηρίου 2*0,3+ βαθμολογία 

Κριτηρίου 3*0,15 + βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,25  

 

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 70 δε δύναται να 

υποβληθούν. 

 

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει κατ’ ελάχιστο, την ψηφιακή ωριμότητα που έχει 

κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. Σε περίπτωση δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:  



  

 

 
 

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό 

καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη 

και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται.  

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό 

καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 

καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Είναι 

κοινές και για τα δυο χρηματοδοτικά καθεστώτα που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, 

δηλαδή De Minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) ή ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014) και αφορούν: 

  

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 

Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :  

• Δαπάνες Εξοπλισμού  

• Δαπάνες Λογισμικού  

 

β) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 

651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών : 

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 

 

Kατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) 

προσφορές για κάθε δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, καθαρής αξίας ίσης/άνω των 

50.000€, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη 

δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές, customized 

λογισμικό, κ.λ.π) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες, από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επενδυτικά σχέδια με διάρκεια 

ολοκλήρωσης μεγαλύτερο των δέκα οκτώ (18) 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. 

 

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 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1060/2021, των άρθρων 14 και 17 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 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/ Περιφερειακής ενότητας εγκατάστασης 

εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση 
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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 

ε) Όταν χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης τα άρθρα 14 και 17 του 

Καν. ΕΕ 651/2014 τότε:  

i. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να 

λειτουργεί εντός της Περιφέρειας υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στον 

δικαιούχο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας 

επιχορήγησης.  

ii. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο 

πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν 

από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην 

εξυπηρέτηση της επένδυσης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την τελική 

πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στον δικαιούχο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.  

iii. Επιπροσθέτως η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για 

τρία (3) έτη (για τις ΜμΕ) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στον 

Δικαιούχο (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος 

εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών 

συναλλαγών). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής 

λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική 

δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

https://ttmi.gr/

