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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β4
Μεσογείων 56
115 27 Αθήνα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 της απόφασης.
Ως Ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών
ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της Πρόσκλησης
αντί της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης
23.07.2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρος Χαρίτσης
Ημερομηνία: 19/07/2018
Α.Π.: 4440/Β4/472
ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Κωδικός Πρόσκλησης
016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως
ισχύει.
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5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6. Την Π.Α. Υ197/2016 (ΦΕΚ B 3722 - 17.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».
7. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
8. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής
απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.
4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»”
(Β’ 1248).
9. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
10. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το
πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ.απόφασης C(2014) 3542 final/ 23.05.2014.
11. Την με Α.Π. 177229/ 15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ)
για
το
Επιχειρησιακού
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 1089 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις
Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
13. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
14. Το με Α.Π.4234/12-07-18 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης.
15. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ.
1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
καθορισμού Κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘ&Α και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘ&Α», όπως ισχύει.
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
21. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).
22. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και
αντικατάστασης της 81986/EΥΘΥ/712/31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
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επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
(Β΄3521).
23. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
24. Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40.
25. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
26. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ
και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
27. Η με Α.Π. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών
εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την
προγραμματική περίοδο 2014-2020».
28. Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».
29. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
30. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ:
6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
31. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.
32. Την υπ’ αριθμ. 62550/10.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
για τη σύσταση Ανοικτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ
1738/Β/15.06.2016)
33. Την εγκεκριμένη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (Δεκέμβριος 2016).
34. Το με Α.Π. 46568/ΕΥΚΕ662/02.05.2018έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
με θέμα: Απόψεις για το σχεδιασμό προσκλήσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».
35. Το με Α.Π. 53055/ΕΥΚΕ/804/17.05.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων
(ΕΥΚΕ) με θέμα: «’Έκφραση Γνώμης επί των προσκλήσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».
36. Tην με ΑΠ 7003/2018/22.05.2018 Γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
σχετικά με την έκδοση της Παρούσας Πρόσκλησης.
37. To Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης, όπως εγκρίθηκε στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-τητα και
Καινοτομία" στις 01/12/2017 και τροποποιήθηκε με την Α.Π. 2977/ 876A1/24.05.2018 Απόφαση με
γραπτή διαδικασία (27η) της ίδιας Επιτροπής
38. Την από 25.06.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
39. Την με Α.Π. 2977/876/Α1/24.05.2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για
την έγκριση, μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης
της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα».
40. Την υπ’ αριθ. 3006/886 A1/30.05.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1938/30.05.2018) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον
«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».
41. Την με Α.Π. 3168/531/Α2/04.06.2018 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
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Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925 (ΑΔΑ:
ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ).
42. Την Σύμφωνη Γνώμη της Μονάδας Α2 για την 1η τροποποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης ύστερα από
σχετικό αίτημα της Μονάδας Β4.
43. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την παράταση μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ:
ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ).
Β. Την τροποποίηση της με Α.Π. 3168/531/Α2/04.06.2018 (α/α ΟΠΣ 2925 και κωδικό 016ΚΕ) Απόφασης
με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός
Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ:ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ) ως προς τα παρακάτω:
1.

Στο κεφάλαιο 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
προστίθενται τα παρακάτω:

• Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
• Το με Α.Π.4234/12-07-18 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης.
Επίσης το σημείο
«Για την υλοποίηση της Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά
στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De
minimis aid), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα του Κανονισμού. (Παράρτημα IX).
διαμορφώνεται ως εξής:
«Για την υλοποίηση της Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά
στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De
minimis aid), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα του Κανονισμού. (Παράρτημα IX).
Για την υλοποίηση της Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
αρ.717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid), όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα του Κανονισμού. (Παράρτημα XII).»
2. Στο Κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ γίνονται οι παρακάτω
διορθώσεις – αλλαγές:
Στο σημείο 1 αντικαθίστανται τα βιβλία Β και Γ κατηγορίας με το ορθό Απλογραφικά και
Διπλογραφικά. Συγκεκριμένα, το σημείο 1:
«1. Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες
τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία
διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης , για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 4 από 13

ΑΔΑ: ΨΠΝΛ465ΧΙ8-ΦΑ3

(2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου
απαιτείται).»
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι 31/12/2017 και να έχουν κλεισμένες
τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως
τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις
(όπου απαιτείται).»
Στο ίδιο Κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διαγράφεται από
το σημείο 10 η λέξη τόκων, ακολουθώντας τη διατύπωση στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».
Συγκεκριμένα, το σημείο 10:
«10. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η
κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την
οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και
οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).»
διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων
και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η
κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την
οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και
οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).»
Στο ίδιο Κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διορθώνεται στο
σημείο 13 ο Ν. 4019/2011 με το νέο Νόμο 4430/2016 που είναι σε ισχύ και προστίθενται στις
επιλέξιμες νομικές μορφές των επιχειρήσεων οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν.
4194/2013.
Συγκεκριμένα, το σημείο 13:
«13. 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. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων
Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.»
διαμορφώνεται ως εξής:
«13. 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, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή
Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν
εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ. Επίσης, επιλέξιμες είναι
και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.»
Επίσης, στο σημείο 17 διορθώνεται η απόφαση η οποία αναφέρεται με ΑΔΑ 68ΤΥ65ΦΘΘ-2ΥΔ
με το ορθό ΑΔΑ 68ΤΥ465ΦΘΘ-2ΥΔ, ενώ στο τέλος του Κεφαλαίου 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ &
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ προστίθενται οι παρακάτω διευκρινίσεις:
Επισημαίνεται ότι:

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η
εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση
που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
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Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή
δευτερεύουσα).

Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα
της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.
Στο ίδιο Κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το σημείο 20
διαμορφώνεται ως εξής:
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη
επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή
μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται
ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων ) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό
έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου
δικαιώματος της ενίσχυσης
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω αλλαγές τροποποιούν αντίστοιχα και το Παράρτημα ΙΙΙΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ με βάση την από 25.06.2015 απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
3. Στο Κεφάλαιο 6.1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις αλλαγές:
Στην παράγραφο μετά τον Ερωτηματολόγιο Ψηφιακής Ωριμότητας Επιχείρησης προστίθεται
διευκρίνιση για το χρόνο έναρξης μέτρησης της τριετίας. Συγκεκριμένα, η παράγραφος:
«Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία
έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο
δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.»
διαμορφώνεται ως εξής:
«Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία
έτη από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά
στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.»
Επίσης, διαγράφονται οι λέξεις «για απένταξη» από την τρίτη παράγραφο μετά το
Ερωτηματολόγιο Ψηφιακής Ωριμότητας Επιχείρησης και αντικαθίστανται με τη φράση
«προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την ένταξη τηρούνταν οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στη δράση».
Συγκεκριμένα, η παράγραφος:
«Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση
κατατάσσεται σε ανώτερο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας το επιχειρηματικό σχέδιο προωθείται
στην Επιτροπή Παρακολούθησης για απένταξη.»
διαμορφώνεται ως εξής:
«Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση
κατατάσσεται σε ανώτερο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας το επιχειρηματικό σχέδιο προωθείται
στην Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την ένταξη τηρούνταν οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση.»
4. Στο Κεφάλαιο 6.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις – αλλαγές:
Η παράγραφος :
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Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Τροποποιείται ως εξής:
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης
της Πρόσκλησης.
Επίσης, στο Κεφάλαιο 6.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ στον Πίνακα επιλέξιμων δαπανών της
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ προστίθεται μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% στον
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου για την Κατηγορία Δαπάνης 1.5. Συγκεκριμένα, το
σημείο 1.5:
Α/Α

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άλλος
τεχνολογικός
εξοπλισμός
σχετικός
με
τις
δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers,
Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άλλος
τεχνολογικός
εξοπλισμός
σχετικός
με
τις
δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers,
Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

10%

Επιπλέον, στον Πίνακα επιλέξιμων δαπανών της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
διορθώνονται τα όρια στις δαπάνες.
Συγκεκριμένα, τα όρια στις δαπάνες 2.2 και 2.3.:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

2.

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση
ιστοσελίδας
(θα
λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε
περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version)

3.

Υπηρεσίες
ανάπτυξης
και
διαχείρισης
ηλεκτρονικού
καταστήματος
e-shop
(θα
λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

10% και έως 2.500€

20% και έως 4.000€
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περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version και θα
συνοδεύεται
από
τα
εξής
λογισμικά:
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών
πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι
προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

2.

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση
ιστοσελίδας
(θα
λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε
περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version)

Έως 2.500€

3.

Υπηρεσίες
ανάπτυξης
και
διαχείρισης
ηλεκτρονικού
καταστήματος
e-shop
(θα
λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε
περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version και θα
συνοδεύεται
από
τα
εξής
λογισμικά:
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών
πληρωμών.
Επίσης
θα
πρέπει
να είναι
προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)

Έως 4.000€

Τέλος, η παράγραφος που ακολουθεί τον Πίνακα επιλέξιμων δαπανών της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
«Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0%
έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί
υποχρεωτική δαπάνη.»
διαμορφώνεται ως εξής:
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως
25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί
υποχρεωτική δαπάνη.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες 3.1. και 3.2 γίνονται με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας
ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).
Επιπλέον, διαγράφεται από το σημείο 9 του Πίνακα επιλέξιμων δαπανών της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η λέξη «Σύνταξη και» καθώς οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την
υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.
Συγκεκριμένα, το σημείο:
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Α/Α

9.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύνταξη και Παρακολούθηση επενδυτικού
σχεδίου

5% και έως 2.5000€

διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

9.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5% και έως 2.500€

Αντίστοιχα, τροποποιείται και το σημείο 9. Στο κείμενο της παραγράφου 6.2. Α.3. και από «9.
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου» γίνεται «9. Παρακολούθηση επενδυτικού
σχεδίου»
Επιπλέον, στο τρίτο σημείο της παραγράφου Α.1.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ το ποσοστό 20% τροποποιείται
σε 40%.
Συγκεκριμένα, το σημείο:

Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών
είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του
λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν
περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.
διαμορφώνεται ως εξής:

Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών
είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 40% του κόστους αγοράς του λογισμικού/
εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν
περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.

5. Στο κεφάλαιο 7 η παράγραφος
«Καθεστώτα Ενίσχυσης
• «Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L
352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid.)»
διαμορφώνεται ως εξής:
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• «Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L
352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid) καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 της
Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.»
6. Διαγραφή του παρακάτω σημείου του Κεφαλαίου 10.2. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ, Γενικές Επισημάνσεις:
 Παραστατικά δαπανών, εξοφλημένα με μερικώς επιλέξιμο και μερικώς μη επιλέξιμο τρόπο
εξόφλησης, μπορούν να γίνουν αποδεκτά και να πιστοποιηθούν κατά το επιλέξιμο μέρος
τους.
7. Τροποποίηση του Κεφαλαίου 10.3, πρώτη παράγραφος σημείου Α) Προκαταβολή με την
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος:
«Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι
το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή
προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου ή/και
ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη
δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η
εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο
δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η
ανωτέρω απαίτηση. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η
κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.»
διαμορφώνεται ως εξής:
«Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι
το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή
προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Αποτελεί
ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο
εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της
επένδυσής του.»
8.

Τροποποίηση του Κεφαλαίου 13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ.
Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ, το παρακάτω κείμενο:
«Η ολοκλήρωση και παραλαβή έργου για το οποίο έχει επαληθευθεί και πιστοποιηθεί φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο, τηρούμενων των όρων του παρόντος Οδηγού, γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:



Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
Το ελάχιστο κατώτατο όριο της υλοποιηθείσας επένδυσης είναι το ποσό των 5.000€.
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Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται.
Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (πχ συμμόρφωση των
διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή
οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο
προσβασιμότητας “ΑΑ”).
Η επιβεβαίωση της ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης κατά μια (1)
τουλάχιστον ψηφιακή βαθμίδα, καθώς και η μετάβασή της στη ψηφιακή
βαθμίδα που δηλώθηκε κατά την ένταξη.

αντικαθίσταται με
«Η ολοκλήρωση και παραλαβή έργου για το οποίο έχει επαληθευθεί και πιστοποιηθεί φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο, τηρούμενων των όρων του παρόντος Οδηγού, γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:
 Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
 Το ελάχιστο κατώτατο όριο της υλοποιηθείσας επένδυσης είναι το ποσό των 5.000€.
 Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται.
 Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (πχ συμμόρφωση των
διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή
οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο
προσβασιμότητας “ΑΑ”).
 Η επιβεβαίωση της ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης κατά μια (1)
τουλάχιστον ψηφιακή βαθμίδα. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει
καταταγεί αρχικά στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα επιβεβαιώνεται η παραμονή
της σε αυτήν.
 H μετάβασή της κατ’ ελάχιστο στη ψηφιακή βαθμίδα που δηλώθηκε κατά την
ένταξη.»

9.

Διαγραφή της φράσης «ή της πρόθεσης» στην Παράγραφο ΔΑΝΕΙΟ του σημείου Α/Α 11 –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
του Παραρτήματος Ι –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος:
«Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της
πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:






Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
Το επιτόκιο
Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του»

διαμορφώνεται ως εξής:
«Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης
δανειοδότησης, όπως:






Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
Το επιτόκιο
Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του».
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10. Προσθήκη διαζευκτικού «ή/» στην κατηγορία 3.8 των Παραδοτέων Φυσικού Αντικειμένου στο
Παράρτημα ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.
Συγκεκριμένα, η κατηγορία 3.8:

α/α

8

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ





Για την Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής
πολιτικής ασφάλειας, πέραν των 1 και 2,
Αντίγραφο μελετών για συστήματα ψηφιακής
πολιτικής ασφάλειας και εγχειριδίων και
αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο
φορέα

διαμορφώνεται ως εξής:

α/α

8

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ





Για την Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής
πολιτικής ασφάλειας, πέραν των 1 και 2,
Αντίγραφο μελετών για συστήματα ψηφιακής
πολιτικής ασφάλειας και εγχειριδίων ή/και
αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο
φορέα

11. Διόρθωση του Παραρτήματος ΙV ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) με τη διαγραφή των
παρακάτω κωδικών καθώς η μεγαλύτερη ανάλυση αυτών αφορά σε επιλέξιμους κωδικούς
δραστηριότητας:

Τομέας

2ψήφιος NACE

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47.
Λιανικό
εμπόριο, εκτός
από το εμπόριο
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσικλετών

Ζ.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47.
Λιανικό
εμπόριο, εκτός
από το εμπόριο
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσικλετών

Ζ.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47.
Λιανικό
εμπόριο, εκτός
από το εμπόριο
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσικλετών
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3ψήφιος
NACE

47.1

47.1

47.1

4ψήφιος
NACE

47.11

47.11

47.11

Κωδικός
Δραστηριότητας

47.11

47.11.1

47.11.10

Επίπεδο

Περιγραφή
Δραστηριότητας

4

Λιανικό εμπόριο σε
μη
εξειδικευμένα
καταστήματα
που
πωλούν
κυρίως
τρόφιμα, ποτά ή
καπνό

5

Λιανικό εμπόριο σε μη
εξειδικευμένα
καταστήματα
που
πωλούν
κυρίως
τρόφιμα,
ποτά
ή
καπνό

6

Λιανικό εμπόριο σε μη
εξειδικευμένα
καταστήματα
που
πωλούν
κυρίως
τρόφιμα,
ποτά
ή
καπνό
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12. Διόρθωση
στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
XI.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της ημερομηνίας που εκ παραδρομής ετέθη στους Πίνακες 8.1, 8.2, 8.3,
8.4 του Κεφαλαίου 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.
Συγκεκριμένα στην 1η στήλη των Πινάκων 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 το παρακάτω κείμενο:
«Ονομασία Προγράμματος από το οποίο η επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης
ενίσχυσης, από 01.01.2015 και μετά»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονομασία Προγράμματος από το οποίο η επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης
ενίσχυσης, από 01.01.2016 και μετά»
Γ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 3168/531/Α2/04.06.2018 (α/α ΟΠΣ
2925 και κωδικό 016ΚΕ) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών
σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925 (ΑΔΑ: ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ).

Δ.

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα
Παραρτήματα αυτής.

Ε.

Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ
www.espa.gr, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ
www.efepae.gr.

Ζ.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και το Γραφείο Πληροφόρησης
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση και email επικοινωνίας infoepan@mou.gr, καθώς και από τους εταίρους
του ΕΦΕΠΑΕ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
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