
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3345 
Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφι-

ακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχει-

ρήσεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 «Μετατροπή του Ορ-

γανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) 
σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία 
Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού 
της και άλλες διατάξεις» (Α’ 68)

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ και τα άρθρα 84-89.

3. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 139) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 20.

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

11. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 
Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

13. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85).

14. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοι-
νής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» 
(Β’ 2857).

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

16. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
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Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

17. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθε-
ντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα 
τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013), όπως ισχύει.

21. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

22. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 58/01) 
αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρό-
κλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονι-
σμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

23. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων 
και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β’ 4498).

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, 
όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 
1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021 και ισχύει.

25. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ16224/15-02-2022 (ΚτΠ 
ΕΙΣ 2527/15-02-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063. 
(ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78).

26. Την υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ45481/04-05-2022 (ΚτΠ 
ΕΙΣ 8975/24-05-2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 051. 
(ΑΔΑ: 61Ν546ΜΤΛΡ-3Ο8).

27. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης 
του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

28. Την υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροπο-

ποίησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 
όμοιας απόφασης.

29. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102) της Δράσης 
16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3).

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
Ένταξη του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες 
Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της Δράσης 
16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19).

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ταμειακών 
μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και 
μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5168467) της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ).

32. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, 
διαχείρισης και εκτέλεσης της Δράσης του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με 
κωδικό 16706 και τίτλο: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

33. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν 
περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., πέραν αυτής που προ-
καλείται από το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 (Α΄ 68),

Εγκρίνουν:
Την υλοποίηση της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματι-

σμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (κωδικός 
Δράσης 16706), της οποίας οι όροι αναφοράς περιλαμ-
βάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι 
τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική κα-
θοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω 
της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης 
συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική πε-
ριβαλλοντική νομοθεσία. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν 
στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψη-
φιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκε-
κριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές 
πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήμα-
τα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην 
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και 
αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τε-
χνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέ-
τηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές 
και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα 
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και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομέ-
νων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του 
οικοσυστήματος των POS.

Στην Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουλίου 2021, για την 
έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 
ADD 1), αναφέρονται τα Ορόσημα και οι Στόχοι του 
παρόντος Έργου.

Για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με 
την τεχνική καθοδήγηση σχετική με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 
58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται 
στους όρους αναφοράς των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για έργα αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλο-
γο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μετα-
γενέστερης χρήσης, ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. 
(ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από 
τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· iii) δραστηριότητες 
που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλή-
των, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η 
μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει 
το περιβάλλον. Βάσει των όρων αναφοράς, απαιτείται 
επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που 
συμμορφώνονται με την σχετική ενωσιακή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμ-
ματα Κρατικών Ενισχύσεων:

- Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
- Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και 

Υπηρεσιών»
- Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»   

ΜΕΡΟΣ A’  

Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» 

Άρθρο Α.1 

Αντικείμενο - Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της 
οικονομίας.  
Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να 

 εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, 

 αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής 
εργασίας (hybrid workplace), 

 ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, 

 αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα 
διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Άρθρο A.2 

Ορισμοί 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υιοθετούνται οι κάτωθι βασικοί ορισμοί: 
 Δικαιούχοι/ 
Ωφελούμενοι 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και λαμβάνουν την 
προβλεπόμενη κατά περίπτωση ενίσχυση. 

Προμηθευτές Για τους σκοπούς του Προγράμματος, προμηθευτές είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 
που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και  
συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στο Πρόγραμμα: 

1. Ως Κατασκευαστές ή επίσημοι αντιπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς ή 
ανεξάρτητοι εισαγωγείς ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίοι 
έχουν την ευθύνη υποβολής και βεβαίωσης των χαρακτηριστικών των εν 
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λόγω ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθούν από 
το Πρόγραμμα I και να καταστούν επιλέξιμες προς ενίσχυση από το 
Πρόγραμμα I. 

2. Ως εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταπωλούν τα εγκεκριμένα από το 
Πρόγραμμα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Δικαιούχους/ 
Ωφελούμενους, λαμβάνουν την εκδοθείσα επιταγή (voucher) έναντι μέρους 
ή του συνόλου του κόστους και εξοφλούνται από το Πρόγραμμα I. 

Επιταγή/ voucher/ 
Κουπόνι 

Άυλη επιταγή που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην 
αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Φορέας Υλοποίησης Η  «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ ΜΑΕ) 

Υπουργείο Ευθύνης και 
Φορέας 
Χρηματοδότησης 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Κατηγορίες 
Επιχειρήσεων 

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τέσσερις (4) 
διακριτές κατηγορίες με βάση το μέγεθός του και συγκεκριμένα με βάση τον αριθμό 
προσωπικού, εκπεφρασμένο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.  

 

Άρθρο A.3 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας 

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές 
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 

ii. Είναι ενεργείςς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.  

iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. 

iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. 

 Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος I νοείται κάθε οικονομική 
δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη 
επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).  

 Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την 
εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την 
υποβολή της αίτησης.  

Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  σε 
επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή 
λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες. 

 Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος I εξαιρούνται: 

- δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες 
νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών, 

- δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα: 

i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών 
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υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). 

ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. 
(ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου που 
δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη 
δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν 
είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να 
παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς 
που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται 
στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής· 

iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας· 

Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη 
ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση 
υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας 
αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον 
σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας 

Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, 
όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε 
βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε 
αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της 
διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε 
επίπεδο μονάδας 

iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να 
βλάψει το περιβάλλον. 

v. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας 
η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας  (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 
ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται 
σε τέσσερις διακριτές επιμέρους κατηγορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου Α.5.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ 
θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα. 

vi. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό 
άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.).  

vii. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία 
ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική 
Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
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ix. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 

x. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως 
αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2  του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 
ευρώ 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. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή 
δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των 
στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. 

Σε περιπτώσεις  συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό της τήρησης των 
ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7-9 του άρθρου 3 του 
Κανονισμού 1407/2013 (de minimis). 

xi. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), βάσει 
του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενίσχυσης τους χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν 
επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: 

 α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

 β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργούντες ελέγχους. 

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας Δικαιούχων του παρόντος, άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα 
Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος  του Άρθρου Α.15. 

3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ελέγχονται με τρείς (3) διακριτούς τρόπους: 

 Μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου, όπως Taxisnet 
και ΕΡΓΑΝΗ. Για τον σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο 
Πρόγραμμα δίνεται η συγκατάθεση για την αναζήτηση των αναγκαίων στοιχείων εκ μέρους του 
Προγράμματος μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου. 

 Μέσω υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη φάση υποβολής 
Αίτησης Χρηματοδότησης. 

 Μέσω Κατάλληλων δειγματοληπτικών ελέγχων σε Ωφελούμενες επιχειρήσεις, το πλαίσιο των οποίων 
υποβάλλονται στις τελευταίες τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της 
ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων. 

4. Ο υποβάλλων την  Αίτηση Χρηματοδότησης για λογαριασμό της επιχείρησης, είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει, ιδιαίτερα: 

 τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης,  

 την κάλυψη των αναγκαίων  προϋποθέσεων συμμετοχής,  

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας. 

5. Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ως προς 
την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή 
αναντιστοιχία με τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να επιφέρει και 
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ποινικές κυρώσεις. 

 

Άρθρο A.4 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα I καθίσταται εφικτή για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής του Άρθρου Α.3. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιείται εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης: 

 Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) 

 Συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων 
και πολλαπλασιαστών: 

Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός 
Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε 
ΕΜΕ 4,00 4.000,00 

Αριθμός ΕΜΕ * Χ, 

Όπου  

Χ=400 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 1) 

Χ=160 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 2) 

Χ=100 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 3) 

Χ=16 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 4) 

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς 
ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 
2.000 

  

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και 

δεν έχουν υποβάλει φορολογική 
δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, 
λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 

1.000,00 

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως 
αριθμό της λειτουργίας την τιμή 0, 

εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 
11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 
250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη Τιμή 

Π1 Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε 
ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε 

λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3 

0,000 800,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης 

βρίσκεται σε ορεινή, 
μειονεκτική ή νησιωτική 

0,000 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% 
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περιοχή 

Βαθμολογική κλίμακα 4,000 10.000,000 

Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα,
εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη
διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της
δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη
συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020).

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου
έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω επισήμανση (αξιοποίηση δεδομένων
προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη
διαχειριστική χρήση).

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση δεν είναι πλήρους
12μηνης διάρκεια (π.χ. νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του έτους αναφοράς της τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), θα πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας δε γίνεται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.

Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο Α.5, σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού
ψηφίου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις βάσει της βαθμολογικής τους 
κατάταξης, έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Δημόσιας Δαπάνης) του Προγράμματος. 

Άρθρο A.5 Προϋπολογισμός Προγράμματος I - Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

1. Καθεστώς Ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J ΕΕ L 352 της
24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (De minimis aid).

2. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του
ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.
ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3).

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος I επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής : 

i. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους
εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας  (ΕΜΕ) αθροίζει
από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των
90.000.000,00 €

ii. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους
εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας  (ΕΜΕ) αθροίζει
από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των
40.000.000,00 €

iii. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους
εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας  (ΕΜΕ) αθροίζει
από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των
30.000.000,00 €

iv. Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους
εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας  (ΕΜΕ) αθροίζει



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27463Τεύχος B’ 2798/06.06.2022

 
 

 
 

από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 
20.000.000,00 € 

Ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση. 

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη), όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών 
(vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία ως ακολούθως: 

i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher 
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη 

Ένταση ενίσχυσης 

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90% 

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90% 

  

ii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher 
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη 

Ένταση ενίσχυσης 

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90% 

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90% 

 

iii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher 
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη 

Ένταση ενίσχυσης 

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90% 

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90% 

 

iv. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher 
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη 

Ένταση ενίσχυσης 

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90% 

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 € 20.000,00 90% 

 

 

4. Το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί: 
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 την ονομαστική αξία της επιταγής (voucher), όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και 

 το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και 
των συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της 
αντίστοιχης συναλλαγής. 

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη 
πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή. 

 

Άρθρο A.6 

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες 

1. Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). 
Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ 
υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται 
συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος 
(δημόσια χρηματοδότηση). 

2. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης, 
με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού: 

 Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

 Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία, 

 Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη. 

3. Οι επιλέξιμες ενέργειες και Δαπάνες του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα 
Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος  του Άρθρου Α.15. 

 

Άρθρο A.7 

Αιτήσεις Χρηματοδότησης δικαιούχων, έλεγχοι και διασταυρώσεις 

1. Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας 
Υλοποίησης. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των δυνητικών Δικαιούχων, οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους 
του Φορέα Υλοποίησης, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του 
Άρθρου Α.15, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των άρθρων Α.3 και Α.4 της 
παρούσας Απόφασης. 

2. Για την αυθεντικοποίηση των χρηστών που υποβάλλουν Αιτήσεις Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, 
την επιβεβαίωση των στοιχείων τους και των στοιχείων του Πραγματικού Δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 
20 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας και τη βαθμολογική κατάταξη των 
δυνητικών Δικαιούχων, είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από τρίτα μητρώα του δημοσίου και η διενέργεια 
διασταυρώσεων με στοιχεία των δυνητικών Δικαιούχων που τηρούνται: 

 στο Π.Σ. taxisnet της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου νομικών προσώπων, 

 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

 στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), 

καθώς και με χρήση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα 
τρίτων Φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Η διασταύρωση στοιχείων θα γίνεται με χρήση 
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διαδικτυακών υπηρεσιών, όπου αυτές προβλέπονται, ειδάλλως με άντληση δεδομένων από τα αντίστοιχα 
πληροφοριακά συστήματα. Η άντληση και διασταύρωση δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον 
Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική 
ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 

Άρθρο A.8 

Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα I, έλεγχοι και διασταυρώσεις 

1. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος I μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & 
προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, 
όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται. 

Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον 
ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Ο προμηθευτής  έχει υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα I, η οποία έχει εγκριθεί. 

 Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ 
υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο 
ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη). 

 Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν 
τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών 
(κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του 
κόστους.  

 Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος I. 

2. Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα I, υποβάλλουν σχετική Αίτηση στην  
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας 
Υλοποίησης. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των Προμηθευτών, οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους του 
Φορέα Υλοποίησης, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος του 
Άρθρου Α.15. 

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των Προμηθευτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
θα πραγματοποιηθεί διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος, με τα στοιχεία 
των Προμηθευτών που τηρούνται στο Π.Σ. taxisnet της ΑΑΔΕ 

 

 

Άρθρο A.9 

Διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος I 

Οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος I, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά: 

 τη συμμετοχή Προμηθευτών στο Πρόγραμμα I και τη Δήλωση και Έγκριση Ψηφιακών Λύσεων προς 
επιδότηση από αυτό, 

 την υποβολή αιτήσεων Επιχορήγησης εκ μέρους των δυνητικών Δικαιούχων, η οποία συμπεριλαμβάνει 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης,  

 την έγγραφη ενημέρωση των Δικαιούχων για το ποσό της ενίσχυσης, 
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 τη διενέργεια των συναλλαγών μεταξύ Προμηθευτών και δυνητικών Δικαιούχων, 

 την πληρωμή των προμηθευτών, μέσω της εξαργύρωσης των επιταγών (vouchers) του Προγράμματος I, 

εμπεριέχονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Α.15 που εκδίδει ο Φορέας Υλοποίησης. 

 

Άρθρο A.10 

Υποχρεώσεις 

1. Οι εγκεκριμένοι Προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα I, καλούνται: 
 Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος αυτού συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 

ως προς την επικοινωνία και δημοσιότητα σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, 
όπως παρέχονται από την ΕΥΣΤΑ στις ενέργειες πληροφόρησης, διαφήμισης και επικοινωνίας που 
υλοποιούν ακόμα και με ίδιους πόρους. 

 Να τηρούν τις διαδικασίες συναλλαγών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα για την εξόφληση των 
παρεχόμενων λύσεων (Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών) 
και εξαργύρωσης των επιταγών (vouchers) του Προγράμματος I. 

 Να μην τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκεκριμένων Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και 
συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Υλοποίησης.  

 Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος I, 
ενδεικτικά μέσω της παροχής εικονικών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών ή/ και μέσω της διενέργειας 
εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των Δικαιούχων. 

2. Οι Δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα I, καλούνται: 

 Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος I. 

 Να υποβάλουν μία μόνο πρόταση ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία και δεδομένα. 

 Να διατηρήσουν προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου τεκμηριωτικού υλικού 
που αφορά στην αξιοποίηση του Προγράμματος I, και αφορά:  

o την τεκμηρίωση/ επιβεβαίωση επιλεξιμότητας (ενεργή και επιλέξιμη δραστηριότητα, ΕΜΕ, κύκλος 
εργασιών, κλπ) 

o την τεκμηρίωση/ επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής και λήψης των εγκεκριμένων 
Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών (παραστατικά 
προμήθειας και εξόφλησης, λογιστικές εγγραφές, τεκμηρίωση λήψης προϊόντων και υπηρεσιών). 

 Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος I, 
ενδεικτικά μέσω εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των Προμηθευτών. 

 Να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αυτοί 
προβλέπονται στον Κανονισμό 241/2021 και εξειδικεύονται στον Οδηγό Επικοινωνίας Σχεδίου Ελλάδα 
2.0, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, να αναρτήσουν σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό, 
τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με 
πληροφορίες σχετικά με την δράση/έργο και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βάσει σχετικών υποδειγμάτων που θα αναρτηθούν στον Δικτυακό τόπο του Προγράμματος. 

 

Άρθρο A.11 

Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος I δύναται να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τόσο σε Δικαιούχους 
όσο και σε Προμηθευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστωθεί και  επαληθευθεί η 
ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο 
προληπτικά όσο και κατασταλτικά. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να 
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βασίζεται:  
 σε τυχαία επιλογή,  

 σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή  

 ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη. 

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να 
παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος I και τη 
συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις ποινές 
που περιγράφονται στο Άρθρο Α.12. 
Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπια ή/ και εξ’ αποστάσεως, μέσω παροχής από τους ελεγχόμενους 
συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν. 
Αντικείμενο και στόχος των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι: 
 Όσον αφορά στους Δικαιούχους: οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην επιλεξιμότητα των 

δικαιούχων και ειδικότερα, στην ορθότητα και ακρίβεια των δηλώσεών τους στην Αίτηση 
Χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να επεκτείνονται στην επιβεβαίωση της 
ουσιαστικής εφαρμογής των όρων του Προγράμματος, με στόχο την αποφυγή εικονικών συναλλαγών και 
προσπάθειας αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος I. Επίσης, ελέγχεται η τήρηση των 
κανόνων δημοσιότητας του Προγράμματος. 

 Όσον αφορά στους Προμηθευτές: οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ευρύτεροι και να 
σχετίζονται κυρίως με την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Προμηθευτή στη Δράση, 
την επιλεξιμότητα των Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και των συναφών συμπληρωματικών 
υπηρεσιών. Επίσης ελέγχεται η πραγματοποίηση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να 
διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της, με στόχο την αποφυγή 
εικονικών λύσεων και εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των 
Δικαιούχων. 

 

Άρθρο A.12 

 Ποινές – Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 

1. Δικαιούχοι: 

 Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis, 
μεταξύ άλλων λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης το συνολικό καταβληθέν ποσό ενίσχυσης 
αναζητείται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή του στο σύνολό του, 
με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 
προεξόφλησης (2008/C 14/06). 

 Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής στοιχείων προς τα 
όργανα ελέγχου επιβάλλεται η επιστροφή ποσού ίσο με το τριπλάσιο της επιδότησης εντόκως 
από την ημερομηνία καταβολής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.  

 Σε περίπτωση διαπίστωσης μετά από σχετικό έλεγχο ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του Προγράμματος, 
ενδέχεται να επιβληθεί η μερική ή ολική επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης 
εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων, μετά από σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης.  

 Ειδικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων του 
Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των 
Προμηθευτών, επιβάλλεται: 
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(1) η επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης εντόκως από την ημερομηνία καταβολής 
του, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του 
Φορέα Υλοποίησης, καθώς και  

(2) πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της ονομαστικής αξίας της επιταγής (voucher) που αποτέλεσε 
αντικείμενο αθέμιτων πρακτικών εκ μέρους του Δικαιούχου, με σχετική Απόφαση του Φορέα 
Ευθύνης, μετά από σχετική εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης, η είσπραξη του οποίου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 H σχετική ποινή καταγράφεται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνεται από αρμόδιο όργανο. Η τελική 
επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού. 

 Η είσπραξη του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του υπόχρεου. 

2. Προμηθευτές: 

 Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων 
στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές προς τον προμηθευτή που τυχόν 
εκκρεμούν έως ότου ο προμηθευτής συμμετάσχει στον έλεγχο και παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε 
περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, το 100% των πληρωμών που 
έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά. 

 Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστωθούν ευρήματα που παραπέμπουν σε μη 
αποδοχή συγκεκριμένων εξαργυρώσεων επιταγών (vouchers) και αντίστοιχων πληρωμών, τα σχετικά 
ποσά θεωρούνται επίσης αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

 Ειδικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων του 
Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω παροχής εικονικών λύσεων ή/ και εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη 
συναίνεση και τη συνεργασία των Δικαιούχων, επιβάλλεται: 

(1) Η αναστολή όλων των πληρωμών προς τον προμηθευτή που τυχόν εκκρεμούν 

(2) Η επιστροφή του συνολικού ποσού των πληρωμών του Προγράμματος που έχουν πραγματοποιηθεί 
προς το συγκεκριμένο προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία διαπίστωσης των αθέμιτων πρακτικών, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, καθώς και  

(3) Πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει έως και στο τριπλάσιο του συνολικού ποσού των πληρωμών του 
Προγράμματος που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή, με σχετική Απόφαση 
του Υπουργείου Ευθύνης, μετά από σχετική εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης, η είσπραξη του οποίου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνονται από το 
αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού. 

 Η ανάκτηση του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Προμηθευτή. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος (ΚτΠ ΜΑΕ) υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα αρχεία από 
τα οποία θα προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του Κανονισμού de minimis για δέκα έτη από την 
ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος Προγράμματος (παρ. 
4 του άρθρου 6 του Κανονισμού de minimis). 

Άρθρο A.13 

Αρμόδια Όργανα 

1. Φορέας Υλοποίησης: Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η «ΚτΠ Μ.Α.Ε.». 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του 
Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο. 
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2. Γνωμοδοτική Επιτροπή: Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Αίτηση έγκρισης Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών 
υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα.  

 Ειδικές περιπτώσεις ακυρώσεων συναλλαγών μετά από αναφορά δικαιούχου ή προμηθευτή για μη 
τήρηση των όρων του Προγράμματος I. 

 Καταβολές επιχορηγήσεων. 

 Αποφάσεις επί δειγματοληπτικών ελέγχων Προμηθευτών ή/ και Δικαιούχων του Προγράμματος I. 

 Οριζόντιες αποφάσεις που αφορούν κατηγορίες δικαιούχων/προμηθευτών ή συνολικά το Πρόγραμμα. 

3. Ομάδες Χειρισμού/ Χειριστές Υποθέσεων: Ομάδες Φυσικών Προσώπων ή μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα 
που αναλαμβάνουν, μετά από σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, τη διερεύνηση/ έλεγχο 
μεμονωμένων υποθέσεων Δικαιούχων ή Προμηθευτών που δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν ή 
διασταυρωθούν πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα και απαιτούν έλεγχο δικαιολογητικών ή άλλες εστιασμένες 
ενέργειες.  

4. Επιτροπή Ενστάσεων: Η Επιτροπή Ενστάσεων συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει ως αρμοδιότητα την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Αιτήματα επανεξέτασης δικαιούχων που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα I. 

 Αιτήματα επανεξέτασης προμηθευτών που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα I. 

 Αιτήματα επανεξέτασης Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με τα παραπάνω 
συμπληρωματικών υπηρεσιών που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα I. 

 Αιτήματα επανεξέτασης αποφάσεων καταλογισμού ποινών επί δειγματοληπτικών ελέγχων. 

 

Άρθρο A.14 

Λήψη Αποφάσεων που αφορούν στο πρόγραμμα 

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των επόμενων εδαφίων, το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν στο 
Πρόγραμμα I εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης. 

2. Δεδομένου του μαζικού χαρακτήρα του Προγράμματος I, της αναγκαίας ταχύτητας απόκρισης στα 
επιμέρους αιτήματα και της υιοθέτησης αυτοματοποιημένης διαδικασίας σε συγκεκριμένα βήματα, δεν 
θεωρείται απαραίτητη η χωριστή λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις 
περιπτώσεις: Αυτόματης έκδοσης, δέσμευσης, εξαργύρωσης ή ακύρωσης κουπονιών που αφορούν 
μεμονωμένες πωλήσεις ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, επιδοτούμενων από το Πρόγραμμα I και 
πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή των αυτοματοποιημένων κανόνων του Προγράμματος I. 

 

Άρθρο A.15 

Πρόσκληση Προγράμματος - Χρονοδιάγραμμα 

Το Πρόγραμμα I θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης εκ μέρους των δυνητικών 
δικαιούχων με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης από τον Φορέα Υλοποίησης. Η Πρόσκληση του 
Προγράμματος I απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και δυνητικούς δικαιούχους και μέσω 
αυτής εξειδικεύονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση 
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των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα I, τα επιμέρους δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά 
περίπτωση, τους τρόπους επικοινωνίας, τα αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε 
στάδιο, τις διαδικασίες υλοποίησης, τους ελέγχους που θα διενεργούνται, η χρονική διάρκεια και τα ορόσημα 
του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. 

 

Άρθρο A.16 

Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων 

1. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να εκδίδει όταν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και 
πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους της Πρόσκλησης του Προγράμματος I.  

Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω οργανωμένου help desk του Προγράμματος και 
εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις) θα αναρτώνται στον δικτυακό 
τόπο του Προγράμματος I. 

2. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει και να τροποποιεί συγκεκριμένους όρους της Πρόσκλησης 
του Προγράμματος I, με σκοπό την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση του, εφόσον οι αλλαγές 
αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης. Τυχόν τροποποιήσεις της 
Πρόσκλησης του Προγράμματος, εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, το οποίο 
μεριμνά: 

 α) για τη νέα έκδοση της τροποποίησης της Πρόσκλησης του Προγράμματος I και  

 β) για την απαραίτητη δημοσιοποίηση αυτής, ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

3. Ο Φορέας Υλοποίησης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του ν. 4314/2014, ελέγχει τη σώρευση 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας των δυνητικών δικαιούχων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), πριν τη λήψη της Απόφασης χορήγησης 
του voucher, μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), και τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 
αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού 1407/2013, για 10 οικονομικά έτη από την χορήγηση 
των ενισχύσεων. 

4. Οι διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας πλήρως εκ 
μέρους του Φορέα Υλοποίησης τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης και τις απαιτήσεις ενημέρωσης της 
ΕΥΣΤΑ, όπως αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΔΕ-ΤΑΑ), το οποίο έχει καθοριστεί με την Απόφαση του σημείου 21 του προοιμίου της 
παρούσας. Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται σύμφωνα 
με το ΣΔΕ-ΤΑΑ.  

Επιπλέον, για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (κωδικός 
Δράσης 16706), ο Φορέας Υλοποίησης θα εφαρμόσει τους ακόλουθους δείκτες παρακολούθησης: 

 Αριθμός επιχειρήσεων που στηρίχθηκαν για την ψηφιοποίησή τους. 

5. Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση υλοποίηση του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» με 
σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την χρήση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ως μέτρου 
αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, δύναται όλες οι διαδικασίες υλοποίησης των 
βασικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του 
Προγράμματος, που θα διενεργηθούν από το Φορέα Υλοποίησης, να διέπονται από τις προβλέψεις της παρ. 1 
του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει.   
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 Πρόγραμμα II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 

Άρθρο Β.1 

Αντικείμενο - Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του Προγράμματος II: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της 
ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, 
αποσκοπώντας: 

 στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

 στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας). 

 στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική 
προοπτική και βιωσιμότητα. 

 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει 
ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον 
κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:  

 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες 
απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων), 

 Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,  

 Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

 

 

Άρθρο Β.2 

Ορισμοί 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος II υιοθετούνται οι κάτωθι ορισμοί: 

Όρος Ορισμός 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Άυλα Στοιχεία 
Ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική υπόσταση, όπως 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, τεχνογνωσία ή άλλη διανοητική 
ιδιοκτησία 

Αχρεωστήτως 
Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή 
υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης με την οποία αποκτήθηκε 
το δικαίωμα αξιοποίησης του Προγράμματος. 
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Όρος Ορισμός 

Βιομηχανική Έρευνα Η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή 
για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.  

Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων και 
μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε 
περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς και 
δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική 
έρευνα, ιδιαίτερα δε για την κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών. 

ΓΑΚ (Γενικός 
Απαλλακτικός 
Κανονισμός) 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί από τους 
Κανονισμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021 και ισχύει. 

Δημόσια Δαπάνη Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Δημοσιονομική 
Διόρθωση 

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα 
έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης 
δαπάνης που διαπιστώνεται. 

Διαδικαστική 
Καινοτομία 

Η εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής 
(περιλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών σε τεχνικές, εξοπλισμό ή λογισμικό)· 
εξαιρούνται οι ελάσσονες αλλαγές ή βελτιώσεις, η αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας ή της ικανότητας παροχής υπηρεσιών μέσω της προσθήκης 
μεταποιητικών ή εφοδιαστικών συστημάτων που είναι παρόμοια με αυτά που 
χρησιμοποιούνται ήδη, η παύση χρήσης μιας διεργασίας, η απλή αντικατάσταση ή 
επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς από αλλαγές στις τιμές 
των συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, η κατά τόπους 
προσαρμογή, οι τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές, καθώς και η 
εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων· 

Δράση  Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που 
τίθενται από την Δράση 16706: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων. 
Κάθε Δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων. 

Δικαιούχοι Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και λαμβάνουν την 
προβλεπόμενη κατά περίπτωση ενίσχυση. Διακρίνονται ως εξής: 

 Δυνητικοί Δικαιούχοι: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα και υποβάλουν Αίτηση Χρηματοδότησης. 

 Προσωρινοί Δικαιούχοι: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μετά 
τη διαδικασία αξιολόγησης κατατάσσονται σε θέση που επιτρέπει τη 
χρηματοδότησή τους και καλούνται να υποβάλουν τα αναγκαία Δικαιολογητικά 
Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης. 

 Δικαιούχοι: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες, μετά και τον έλεγχο 
των Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης, εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα με Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, υλοποιούν το εγκεκριμένο 
Επενδυτικό Σχέδιο σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους περιορισμούς της 
παρούσας και λαμβάνουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ενίσχυση. 
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Όρος Ορισμός 

Δραστηριότητες Ε&Α Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Περιλαμβάνουν: 

 τη Βασική Έρευνα 

 τη Βιομηχανική Έρευνα 

 την Πειραματική Ανάπτυξη 

 την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΜΕ 

(Ετήσια Μονάδα 
Εργασίας) 

Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) 
εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν 
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, 
και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. 

Έναρξη Εργασιών Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που 
αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για 
την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη 
αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η 
λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των 
εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» νοείται η στιγμή απόκτησης 
των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση· 

Ένταση Ενίσχυσης Το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων 
δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων 

Επιχείρηση Κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα 

ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.  Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  
Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). 

Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα 
Διαχείρισης 
Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που 
απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων ενισχύσεων και είναι 
σύμφωνη με το ΣΔΕ του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. 

Ιδιωτική Συμμετοχή Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου 

ΚΑΔ Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 

Κρατική Ενίσχυση Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Μελέτη Σκοπιμότητας Η αξιολόγηση και ανάλυση της δυναμικής ενός έργου, με στόχο την υποστήριξη της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και 
ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που 
προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για 
την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του. 

Μικρές Και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους (ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης) και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. 

Ο αναλυτικός ορισμός και τα αναλυτικότερα κριτήρια που αφορούν την ιδιότητα της 
Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του Προγράμματος. 

Οικονομική 
Δραστηριότητα 

Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη 
αγορά 
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Όρος Ορισμός 

Οργανωτική 
Καινοτομία 

Η εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές, στην 
οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις μιας επιχείρησης· 
εξαιρούνται οι αλλαγές που βασίζονται σε οργανωτικές μεθόδους που ήδη 
χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι αλλαγές στη στρατηγική διαχείρισης, οι 
συγχωνεύσεις και εξαγορές, η παύση χρήσης μιας διαδικασίας, η απλή 
αντικατάσταση ή επέκταση κεφαλαίου, οι αλλαγές που απορρέουν αμιγώς από 
αλλαγές στις τιμές των συντελεστών, η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, η 
κατά τόπους προσαρμογή, οι τακτικές, εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές και η 
εμπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων· 

Πειραματική 
Ανάπτυξη 

(άρθρο 2, περ. 86 
Γ.Α.Κ.) 

Η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφιστάμενων επιστημονικών, 
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή 
υπηρεσιών. Μπορούν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες 
με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων 
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.  

Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την 
επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και έγκριση νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών 
συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση 
περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 
πρωτοτύπων ή πιλοτικών έργων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις 
περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και 
είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς 
επίδειξης και έγκρισης.  

Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε 
υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και 
άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, 
ενδεχομένως, βελτιώσεις. 

Πραγματικός 
Δικαιούχος (ν. 
4557/2018, όπως 
ισχύει) 

Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει ένα νομικό πρόσωπο (εταιρεία) ή τα 
οποία ελέγχουν αυτή δια της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού 
ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με 
άλλα μέσα. 
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Όρος Ορισμός 

Προβληματική 
Επιχείρηση 

Επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει 
συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για 
ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για 
επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα 
επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει 
απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων 
ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως 
μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που 
υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 
εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, 
ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο· 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία 
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια 
από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί 
πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο 
όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για 
τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή 
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή 
της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της. 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη 
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 
και 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA 
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, 
όπως έχει καθοριστεί με την  υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση 
του αρμόδιου Υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΤAA, όπως ισχύει. 

Τήρηση Ίσων 
αποστάσεων 

Συναλλαγή υπό συνθήκες στις οποίες οι όροι της συναλλαγής μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών δεν διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ 
ανεξάρτητων επιχειρήσεων και δεν περιέχουν κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. 
Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία 
θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων αποστάσεων. 

Φορέας Υλοποίησης Η  «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε» (ΚτΠ ΜΑΕ) 
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Όρος Ορισμός 

Φορέας 
Χρηματοδότησης 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Άρθρο Β.3 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος II – Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος II ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 

ii. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.  

iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα. 

iv. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία 
ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική 
Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

v. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα 
και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου. 

 Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του Προγράμματος II νοούνται 
αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι 
συγκεκριμένοι ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοί πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε 
οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά. 

 Προτάσεις δεν μπορούν να υποβληθούν από οντότητες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
ασκούν  δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας 
διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, 
οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων 
οργανισμών, και  εμπίπτουν στους ΚΑΔ που ακολουθούν, καθώς και στο σύνολο των 
υποδιαιρέσεών τους. 

Κωδικός Περιγραφή 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 

97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 

98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 

99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 

00 Έλλειψη δραστηριότητας 

 Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙ εξαιρούνται: 

- δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα: 

i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών 
υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους 
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όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). 

ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. 
(ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου που 
δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη 
δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν 
είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να 
παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς 
που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται 
στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής· 

iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας· 

Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη 
ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση 
υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας 
αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον 
σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας 

Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, 
όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε 
βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε 
αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της 
διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε 
επίπεδο μονάδας 

iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να 
βλάψει το περιβάλλον. 

vi. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό 
άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.).  

vii. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει. 

viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

ix. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 

x. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν 
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 
δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

xi. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
και το με Α.Π. 42649/EYKE5351/10.04.2017 έγγραφο της EYKE «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα 
εφαρμογής του Κανονισμού 651/2014, ως προς το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως 
προβληματικής». Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ) του Κανονισμού 
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(ΕΕ) 651/2014, το Πρόγραμμα μπορεί κατά παρέκκλιση να απευθύνεται και σε επιχειρήσεις που δεν 
ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

xii. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (137/Α) βάσει του οποίου: 
οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από Ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε 
βάρος τους, εντός 2 ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Αίτησης 
Χρηματοδότησης: 

 α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

 β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

xiii. Υποβάλουν Αίτηση Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα 
οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται: 

 ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή 
της Αίτησης Χρηματοδότησης, 

 ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση υποβολής Αίτησης 
Χρηματοδότησης – επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου. 

Επισημαίνεται ότι κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει το πολύ μία Αίτηση Χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. 

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του παρόντος Άρθρου ελέγχονται ως ακολούθως: 

 Μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου, όπως Taxisnet ή 
ΓΕΜΗ. Για τον σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα δίνεται 
η συγκατάθεση για την αναζήτηση των αναγκαίων στοιχείων εκ μέρους του Προγράμματος μέσω 
άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου. 

 Μέσω υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη φάση υποβολής  Αίτησης 
Χρηματοδότησης, 

 Μέσω  υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των αρχικά εγκεκριμένων για υπαγωγή 
στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων (Δικαιολογητικά Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης), τα οποία θα 
εξειδικευτούν από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Β.12. 

Σε κάθε περίπτωση, ο υποβάλλων την Αίτηση Χρηματοδότησης για λογαριασμό της επιχείρησης είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει, ιδιαίτερα δε για: 

 τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης,  

 την κάλυψη των αναγκαίων  προϋποθέσεων συμμετοχής,  

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

 

Άρθρο Β.4 

Επιλέξιμες Ενέργειες  
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1. Το Πρόγραμμα II ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε 
σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση 
υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού. Απώτερος στόχος του 
Προγράμματος II είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, μέσω της προσφοράς 
σύγχρονων, ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων, που δύναται να σταθούν επάξια τόσο στην εγχώρια όσο 
και στη διεθνή αγορά. 

2. Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να έχουν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Μπορεί να απευθύνονται  τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες επιχειρήσεις 
(B2B/ B2B2C). Δεν αποκλείονται περιπτώσεις κάθετων/ εξειδικευμένων αγορών. Σε κάθε περίπτωση, 
απευθύνονται σε σαφώς ορισμένη δυνητική πελατειακή βάση και καλύπτουν διαπιστωμένες και 
πραγματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου. 

 Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από προκαθορισμένη 
λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια προσαρμογή ανά πελάτη, υψηλό βαθμό 
τυποποίησης, επαναληψιμότητα στον τρόπο διάθεσης/ εφαρμογής τους ανά πελάτη, διακριτή και 
αναγνωρίσιμη ονομασία (branding), οδικό χάρτη εξέλιξης (product roadmap), τυποποιημένη μεθοδολογία 
καθορισμού της σύνθεσης (configuration) και της τιμολόγησης αυτής (pricing), επαρκή τεκμηρίωση, 
καθώς και δυνατότητα ένταξης σε μία συγκεκριμένη αγορά (κατηγορία προϊόντων). 

 Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου. Για παράδειγμα, 
δε θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που προβλέπει τη διάθεση υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων απλώς 
υπό άλλη μορφή ή εμπορική ονομασία (repackaging, white labeling κλπ.). Αντίθετα, θεωρείται επιλέξιμη 
η επένδυση που δημιουργεί: 

o ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο ως βασική ιδέα/ πρωτότυπο (proof of concept/ 
prototype), 

o μία ριζικά ανανεωμένη έκδοση υφιστάμενου προϊόντος βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η 
αναφορά σε «ανανεωμένη έκδοση» δεν καλύπτει τη δημιουργία νέων εκδόσεων (releases/ 
versions) στο πλαίσιο της συνήθους εξέλιξης ενός προϊόντος, αλλά αφορά επενδύσεις ριζικού 
ανασχεδιασμού (π.χ: μεταφορά legacy προϊόντος σε νέα αρχιτεκτονική ή άλλο stack, cloud 
native, multitenant, API enabled).  

o ένα εντελώς νέο module προϊόντος με ξεχωριστή λειτουργικότητα, το οποίο μπορεί να 
ενσωματωθεί σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων (ενδεικτικά: νέο ERP/ CRM module που 
προστίθεται σε υφιστάμενη σουίτα). 

 Είναι τεχνολογικά άρτια και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες. Ακολουθούν καλές πρακτικές στον τομέα 
τους όσον αφορά την αρχιτεκτονική, τον τρόπο ανάπτυξης και διάθεσης, που επιτρέπουν την κλιμάκωση 
σε μεγάλο αριθμό πελατών (στις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή) και διευκολύνουν την εξέλιξή τους. 

 Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα (σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται) που επιτρέπουν την εμπορική τους διάθεση στην αγορά (minimum marketable products).  

 Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες, έστω και πιλοτικούς. 

3. Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες (Δ): 

 Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του 
προϊόντος: 

- Δ.1.1.: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας 
και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.  

- Δ.1.2.: Διενέργεια έρευνας αγοράς. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27480 Τεύχος B’ 2798/06.06.2022

 
 

 
 

- Δ.1.3.: Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή 
πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες 
τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του 
έργου, 

 Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης: 

- Δ.2.1.: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός. 

- Δ.2.2.: Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος. 

- Δ.2.3.: Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.) 

 Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση 

- Δ.3.1.: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. 

- Δ.3.2.: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις. 

- Δ.3.3.: Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας. 

4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα Δράση, δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις 
τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.  

Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

5. Κατανομή επιλέξιμων ενεργειών σε Δραστηριότητες Ε&Α: 

Ενέργειες για την ανάπτυξη νέων Προϊόντων (Product Development) 

Οι επιλέξιμες Ενέργειες του παρόντος άρθρου αντιστοιχούν σε δραστηριότητες «Πειραματικής Ανάπτυξης» 
του άρθρου 25 Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης). 

Εξαίρεση αποτελούν: 

 Αναγκαίες Προπαρασκευαστικές Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (αντιστοιχούν στις 
Δραστηριότητες Δ.1.3. της παραγράφου 3), για τις οποίες: 

o τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του 
έργου, 

o η αναγκαία δέσμευση πόρων δεν θα ξεπερνά το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του 
Έργου, 

οι οποίες αντιστοιχούν σε δραστηριότητες «Βιομηχανικής Έρευνας» του άρθρου 25 Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014 (Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης) 

 Δραστηριότητες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
(αντιστοιχούν στις Δραστηριότητες Δ.1.1. της παραγράφου 3), με αντικείμενο τη διερεύνηση των 
επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου, με κόστος που δεν θα 
ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού του Έργου και έως €40.000,00. 

 Δραστηριότητες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας του άρθρου 29 Καν. (ΕΕ) 651/2014 
(αντιστοιχούν στις Δραστηριότητες Δ.2.1. της παραγράφου 3), με κόστος που δεν θα ξεπερνά το 5% 
του προϋπολογισμού του Έργου. 

Συμπληρωματικές Ενέργειες Προστασίας και Προώθησης (Protection & Promotion Activities) 

Για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου, οι επενδυτικές ενέργειες, μπορούν επίσης να 
συμπεριλάβουν:  
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 την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (βάσει του άρθρου 28 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 - Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ), με κόστος που δεν θα ξεπερνά το 5% του 
προϋπολογισμού του Έργου και έως ποσού €10.000,00 για την πρώτη αίτηση και έως €4.000,00 για κάθε 
επόμενη αίτηση. 

 τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού (βάσει του άρθρου 19 Καν. (ΕΕ) 651/2014 - 
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις), με κόστος που δεν θα ξεπερνά το 5% του προϋπολογισμού 
του Έργου. 

6. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι 
τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ 
μέρους του Φορέα υλοποίησης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του σημείου xiii του άρθρου Β.3 ανωτέρω, είναι δυνατή η εκκίνηση 
του Έργου μετά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής 
απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον στη συνέχεια η Αίτηση Χρηματοδότησης εγκριθεί, οι σχετικές 
δαπάνες της συγκεκριμένης περιόδου υλοποίησης μπορούν να καταστούν επιλέξιμες προς ενίσχυση ως 
«προσυμβατικές». 

 

Άρθρο Β.5 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 

ΚΔ1 - Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ) 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.  

Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:  

 ΚΔ1.1. στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον 
δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),   

 ΚΔ1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση 
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης  

 ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.   

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προσωπικού με σχέση εξαρτημένης  εργασίας (ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2) , 
θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της απασχόλησης στον Φορέα της επένδυσης, η οποία θα αφορά 
ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι επιπλέον ΕΜΕ που προκύπτουν από αύξηση της 
απασχόλησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 30% των ΕΜΕ που θα ενταχθούν στις Υποκατηγορίες 
Δαπάνης  (ΚΔ1.1 και ΚΔ1.2).   

Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύσει τους όρους εφαρμογής της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την 
προκήρυξη του Προγράμματος. 

 

ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ) 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

 ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Ερευνητικές δραστηριότητες που 
εντάσσονται στο φυσικό αντικείμενο του Έργου και ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.  

 ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι 
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γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or 
licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων 
αποστάσεων και να αξιοποιούνται αποκλειστικά ως εισροή (input) για τους σκοπούς του έργου. 

 ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές   υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από 
εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο και δεν αφορούν τη συνήθη 
λειτουργία της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν και οι Δαπάνες εκπόνησης 
Μελέτης Σκοπιμότητας.  

 ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις. Περιλαμβάνονται: Δαπάνες μίσθωσης, 
εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε εμπορική έκθεση (συμβατική ή 
ψηφιακή/ υβριδική), εφόσον η συμμετοχή συνδέεται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου.  

 ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης. Περιλαμβάνονται δαπάνες για άυλα στοιχεία 
ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών 
άυλων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται ευθέως με τα αποτελέσματα του Έργου και 
εμπεριέχουν δαπάνες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα των διαδικασιών των Φορέων Παροχής των 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να ανέλθουν έως το 50% του προϋπολογισμού του 
Έργου. 

 

ΚΔ3 - Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ) 

Περιλαμβάνονται: 

 ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων. Αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας (δηλ. εκτός της 
Περιφερειακής Ενότητας που στεγάζει την επιχειρηματική μονάδα που υλοποιεί το Έργο) στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο. 

 ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. 

 ΚΔ3.3. Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και 
συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την 
υλοποίηση του έργου. 

 ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο 
άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του 
προϋπολογισμού του Έργου. 

 ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που 
δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, 
σύμφωνα με κατάλληλη τεκμηρίωση. 

 

ΚΔ4 - Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ) 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και 
ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον 
οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό. 

 

 

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν συνυπολογίζεται στον 
ενισχυόμενο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. 
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Κατά την εξέλιξη του Προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Χρηματοδότησης,  δύναται να τροποποιεί τα παραπάνω όρια για την καλύτερη 
δυνατή προσαρμογή του στις πραγματικές ανάγκες των επενδυτικών σχεδίων. 

 

Άρθρο Β.6 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος II – Κριτήρια επιλογής 

1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθίσταται εφικτή για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής του Άρθρου Β.3 ανωτέρω. 

2. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος II 
πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

α/α  Κατηγορία 
Κριτηρίων  

Σχετική 
βαρύτητα  Κριτήριο  Σχετική 

βαρύτητα  

1. 

Κ.K.1 

ΠΡΟΪΟΝ 
 

35% 

Κ.1.1 
Κατανόηση αγοράς-στόχου και 

εστίαση σε πραγματικές ανάγκες 
ή ευκαιρίες 

40% 

2. Κ.1.2 
Καταλληλότητα προϊόντος και 
Τεχνολογική/ Επιχειρησιακή 

καινοτομία 
40% 

3. Κ.1.3 Ωριμότητα προϊόντος 20% 

4. 

Κ.Κ.2 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

30% 

Κ.2.1 
Προφίλ και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της βασικής 
ομάδας 

30% 

5. Κ.2.2 
Προφίλ και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα Επιχείρησης-
Δικαιούχου & Συνεργατών 

30% 

6. 
Κ.2.3 

Πληρότητα μεθοδολογίας 
εφαρμογής επιχειρηματικού 

σχεδίου 
40% 

7. 

8. 

Κ.Κ.3 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

35% 

Κ.3.1 
Αξιολόγηση οικονομικής 

σκοπιμότητας και εμπορικής 
βιωσιμότητας 

30% 

9. Κ.3.2 Επίπεδο εξωστρέφειας 30% 

10 Κ.3.3 
Εμπορικό ενδιαφέρον από 

τρίτους - Στρατηγικές 
Συνεργασίες 

30% 

11 Κ.3.4 Επιπτώσεις ESG 10% 

  

Ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος δύναται να εξειδικεύσει τα ανωτέρω κριτήρια στην Πρόσκληση του 
Προγράμματος του άρθρου Β.12. 

3. Τρόπος βαθμολόγησης: Κάθε κριτήριο βαθμολογείται χωριστά και λαμβάνει μία ακέραια τιμή από 0 έως 3, 
δηλ. Β(ΚΧΥ) = [0 ή 1 ή 2 ή 3]. 

Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει μεγαλύτερη/ πληρέστερη κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
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Η ποιοτική αξιολόγηση κάθε κριτηρίου γίνεται ως εξής: 

 Εξετάζονται τα επιμέρους στοιχεία που εξειδικεύουν το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης, όπως 
έχουν αναλυθεί ανωτέρω. 

 Με βάση το βαθμό κάλυψης των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το κριτήριο αποδίδεται μία εκ 
των δυνατών τιμών. 

Χαρακτηρισμός Πιθανή επεξήγηση (βοηθητικό) Βαθμολογία 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη των ζητουμένων. 

Υπάρχει παντελής έλλειψη τεκμηρίωσης των ισχυρισμών. 

Η προσέγγιση έχει ουσιώδεις ελλείψεις και δεν μπορεί να γίνει 
στο σύνολό της αποδεκτή. 

0 

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΕΣ – 
ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

Καλύπτονται κάποιες βασικές πτυχές, αλλά επίσης ένα μέρος 
των ζητούμενων δεν προσεγγίζεται επαρκώς. 

Δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία για την αιτιολόγηση-απόδειξη 
των γενικών επιχειρημάτων που παρατίθενται. 

Υπάρχει γενική και αόριστη αιτιολόγηση. 

Παρατίθενται μεν επιχειρήματα τα οποία δεν κρίνονται 
πειστικά. 

1 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – 
ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Τα περισσότερα στοιχεία αξιολόγησης του κριτηρίου 
καλύπτονται με επάρκεια. 

Δίνονται σαφείς απαντήσεις και στις περισσότερες 
περιπτώσεις παρατίθεται το ανάλογο τεκμηριωτικό υλικό. 

2 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ – 
ΑΡΙΣΤΟ 

Καλύπτονται πλήρως όλες ή σχεδόν όλες οι πτυχές του 
κριτηρίου και δίνονται επαρκή στοιχεία και τεκμηρίωση. 

Από τα στοιχεία και τη συνολική τεκμηρίωση αναδεικνύεται ο 
υψηλός βαθμός ποιότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης 
αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι πλήρως συμβατή με  τη 
φιλοσοφία της Δράσης αναφορικά με το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

3 

  

4. Υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας: Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας κάθε κριτηρίου 
πολλαπλασιάζεται ο απόλυτος βαθμός του με τη σχετική βαρύτητα (%) του κριτηρίου και το συντελεστή 
100, δηλ. Βαθμολογία Κριτηρίου Β(ΚΧΥ) = Β(ΚΧΥ) x Βαρύτητα χ 100 

Στη συνέχεια αθροίζονται οι βαθμολογίες των κριτηρίων κάθε Κατηγορίας Κριτηρίων και πολλαπλασιάζονται 
με τη σχετική βαρύτητα κάθε Κατηγορίας Κριτηρίων. 

Βαθμολογία Κατηγορίας Κριτηρίων Β(ΚΚΧΥ) = Β(ΚΧΥ) x Βαρύτητα 

Ο συνολικός βαθμός της Αίτησης Χρηματοδότησης αποτελεί το άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους 
Κατηγοριών Κριτηρίων, δηλ. Β = Σ [Β(ΚΚΧ)] 

Η τελική βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 300 βαθμούς.  

Η αποτύπωση των σταθμισμένων βαθμολογιών κάθε κριτηρίου, των βαθμολογιών των ομάδων κριτηρίων και 
της τελικής βαθμολογίας γίνεται σε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

5. Ελάχιστα βαθμολογικά κατώφλια αποδοχής: Προτάσεις που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη 
των 150 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προτάσεις των οποίων η βαθμολογία οποιασδήποτε 
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Κατηγορίας Κριτηρίων είναι μικρότερη των 40 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, η σειρά κατάταξης διαμορφώνεται ως εξής: 

Α. Προτάσεις που εμπίπτουν σε θεματικούς τομείς που δεν καλύπτονται από προτάσεις με μεγαλύτερη 
βαθμολογία, θα έχουν προτεραιότητα. 

Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά την εφαρμογή του Α., προτεραιότητα θα έχουν  οι προτάσεις με 
μεγαλύτερη βαθμολογία στην Κατηγορία Κριτηρίων Κ.Κ.3. Στη συνέχεια (και εφόσον συνεχίζει να υφίσταται 
ισοβαθμία) θα προκρίνονται οι προτάσεις με μεγαλύτερη βαθμολογία στην Κατηγορία Κριτηρίων Κ.Κ.1. 

Γ. Εφόσον απαιτηθεί, οποιαδήποτε επιπλέον ιεράρχηση θα βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες, κατά 
σειρά: 

 Ο προϋπολογισμός των Έργων με ισοβαθμία (τα έργα μικρότερου προϋπολογισμού θα έχουν 
προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά το σημείο Β. ανωτέρω), 

 Η βαθμολογία του κριτηρίου Κ.3.4 

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, παραμένει η ισοβαθμία, τότε η κατάταξη πραγματοποιείται με 
κλήρωση που διεξάγεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο Β.7 

Προϋπολογισμός Προγράμματος II - Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

1. Καθεστώς Ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει και ειδικότερα βάσει των άρθρων 
19, 25, 28 και 29 του Κανονισμού (Γ.Α.Κ.). 

2. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 100.000.000,00 ευρώ. 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του 
ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 
ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19). 

3. Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος II μπορούν να έχουν 
προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00 

4. Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος II έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας 
επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών. 

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση: 

 Το μέγεθος της επιχείρησης 

 Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών, 

 τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ., 

και αναλύεται ως ακολούθως: 

 (Άρθρο 25 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για 
τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις 

 (Άρθρο 25 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης  ενισχύονται σε ποσοστό 45% 
για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις 

 (Άρθρο 25 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε 
ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις 

 (Άρθρο 28 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε 
ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις 
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(Άρθρο 19 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό
50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις

(Άρθρο 29 Γ.Α.Κ.): Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε
ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις

4. Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη), όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

5. Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή
της επιχείρησης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα
(δανειακά κεφάλαια).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης, όπως προβλέπονται στο κατά 
περίπτωση εφαρμοστέο άρθρο του ΓΑΚ. 

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους: 

- Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.

- Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα
αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

- Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης,
ως εξής: α) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και β)
κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.

- Με δανειακά κεφάλαια.

Ο Φορέας Υλοποίησης προσδιορίζει στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Β.12 τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση εκ μέρους, τόσο των Δυνητικών όσο και των 
Προσωρινών Δικαιούχων, της κάλυψης της αναγκαίας ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Άρθρο Β.8 

Αιτήσεις Χρηματοδότησης, έλεγχοι και διασταυρώσεις 

1. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα II, υποβάλλουν Αίτηση
Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και
διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των Δυνητικών Δικαιούχων, οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους 
του Φορέα Υλοποίησης, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες και προθεσμίες καθορίζονται από τον Φορέα 
Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Β.12, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και επιλογής των άρθρων Β.3 και Β.6 της παρούσας Απόφασης. 

2. Για την αυθεντικοποίηση των χρηστών που υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, την
επιβεβαίωση των στοιχείων τους και των στοιχείων του Πραγματικού Δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 20
του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας και τη βαθμολογική κατάταξη των δυνητικών
Δικαιούχων, είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από τρίτα μητρώα του δημοσίου και η διενέργεια
διασταυρώσεων με στοιχεία των δυνητικών Δικαιούχων που τηρούνται:

Στο Π.Σ. taxisnet της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου νομικών προσώπων,

Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.),

καθώς και με χρήση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα 
τρίτων Φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Η διασταύρωση στοιχείων θα γίνεται με χρήση 

5.

6.
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διαδικτυακών υπηρεσιών, όπου αυτές προβλέπονται, ειδάλλως με άντληση δεδομένων από τα αντίστοιχα 
πληροφοριακά συστήματα. Η άντληση και διασταύρωση δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον 
Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική 
ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 

Άρθρο Β.9 

Διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος II 

1. Οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος, και ειδικότερα σε ότι αφορά τα ακόλουθα στάδια: 

 Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 Έκδοση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/ Βαθμολογικής Κατάταξης 

 Υποβολή Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης 

 Έκδοση αποτελεσμάτων ένταξης 

 Παρακολούθηση Έργων 

 Τροποποιήσεις 

 Καταβολή ενίσχυσης 

 Ολοκλήρωση Έργων 

 Υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των συμμετεχουσών Επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο υλοποίησης, 

εμπεριέχονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος που εκδίδει ο Φορέας Υλοποίησης. 

 

2. Επισημαίνονται τα εξής: 

2.1. Προσωρινή Κατάταξη / Οριστική Ένταξη: 

 Στην Πρόσκληση του Προγράμματος μπορεί να ορίζεται η μορφή και τα περιεχόμενα της Αίτησης 
Χρηματοδότησης, τα επιμέρους δικαιολογητικά και υλικό τεκμηρίωσης, καθώς και ο χρόνος 
προσκόμισης του κάθε δικαιολογητικού. Μέρος των δικαιολογητικών δύναται να προσκομιστεί μετά 
την προσωρινή κατάταξη και μόνο από τους Προσωρινούς Δικαιούχους. Τυχόν μη προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών στο δεύτερο αυτό στάδιο δύναται να επιφέρει τον αποκλεισμό των 
Προσωρινών Δικαιούχων και την αναπροσαρμογή της λίστας κατάταξης.  

 Το Πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει την κατάταξη επιλαχουσών επιχειρήσεων που δε δύνανται να 
λάβουν χρηματοδότηση, αλλά μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα με νεότερες αποφάσεις, 
εφόσον εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια.  

 Για τη διασφάλιση της υποχρέωσης διαφάνειας σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, 
αναρτώνται σε δημόσια προσβάσιμο διαδικτυακό ιστότοπο συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες 
μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
την επωνυμία και τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, 
το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει o ΓΑΚ. Η 
συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης. 

2.2. Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: 

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης της επένδυσης με βάση:   

 τους γενικούς και ειδικούς όρους του Προγράμματος,  

 το περιεχόμενο της Αίτησης Χρηματοδότησης όπως αξιολογήθηκε και τελικά εγκρίθηκε.  
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, οι Δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου της επένδυσης, εφόσον: 

 υποβάλλουν τεκμηριωμένο αίτημα στο Φορέα Υλοποίησης, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί 
από τα αρμόδια όργανα αυτού,  

 με την τροποποίηση αυτή δεν παραβιάζονται όροι του Προγράμματος, δεν επηρεάζεται η 
συμβατότητα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Μέρους και των κατά περίπτωση εφαρμοστέων 
ειδικών άρθρων του ΓΑΚ και δεν αυξάνεται ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός ή η συνολική 
επιχορήγηση,  

 κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου δεν μεταβάλλεται η αρχική βαθμολογική κατάταξη  της 
Αίτησης Χρηματοδότησης σε βαθμό που θα κατατασσόταν χαμηλότερα από τον πρώτο επιλαχόντα 
δικαιούχο (εφόσον υπάρχει).  

 

Στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Β.12, μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω θέματα που 
αφορούν τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων τροποποίησης, τον μέγιστο αριθμό τους, την αναγκαία 
τεκμηρίωση, τον τρόπο αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.   

 

2.3. Ορόσημα Υλοποίησης και Περιορισμοί Χρηματοδότησης:   

Για να χαρακτηριστεί μία επένδυση πλήρως ολοκληρωμένη (ΟΡΟΣΗΜΟ 3: πλήρους ολοκλήρωσης), θα πρέπει 
να πιστοποιείται η υλοποίηση ενός λειτουργικού προϊόντος, ικανού προς εμπορική εκμετάλλευση. Στην 
Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Β.12 εξειδικεύονται τα κριτήρια για να θεωρηθεί μία επένδυση 
επιτυχώς (πλήρως) ολοκληρωμένη. Πέραν της πλήρους ολοκλήρωσης, ορίζονται δύο ακόμα ενδιάμεσα 
Ορόσημα μερικής ολοκλήρωσης που σηματοδοτούν την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων στον κύκλο ανάπτυξης 
του προϊόντος: 

  ΟΡΟΣΗΜΟ 1: Ολοκλήρωση Βασικού Σχεδιασμού 

o Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που τυχόν προβλέπονται στην πρόταση 
(μελέτη σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα). 

o Έχει γίνει ο γενικός σχεδιασμός, έχουν καθοριστεί οι λειτουργίες του προϊόντος και η αρχιτεκτονική 
του, και μπορεί να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα / εφικτότητα της υλοποίησης με κάποιου είδους 
proof of concept. 

 ΟΡΟΣΗΜΟ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

o Έχει προχωρήσει η ανάπτυξη/υλοποίηση σε ικανοποιητικό βαθμό. 

o Το προϊόν δεν έχει ακόμα πλήρη λειτουργικότητα και δεν μπορεί να διατεθεί σε τελικούς πελάτες. 
Είναι όμως δυνατή η επίδειξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
λειτουργιών, έστω με παραδοχές και περιορισμούς στον τρόπο χρήσης του. 

2.4. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις έναντι Αποφάσεων του 
Φορέα Υλοποίησης οι οποίες εκδίδονται σε κάθε στάδιο υλοποίησης του Προγράμματος και επιφέρουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην προοπτική εκ μέρους τους αξιοποίησης του Προγράμματος. 

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την άμεση ενημέρωση των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων επί των ανωτέρω Αποφάσεων (όπως ενδεικτικά αποφάσεις Αξιολόγησης/ 
Βαθμολογικής Κατάταξης, Αποφάσεις Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης, κ.ο.κ.), καθώς και επί των 
διαδικασιών, των προθεσμιών και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας για τη διευκόλυνση των συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων που κρίνουν αναγκαία την υποβολή ένστασης.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τον Φορέα Υλοποίησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της προσβαλλόμενης Απόφασης. 
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2.5. Οι διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας πλήρως 
εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης και τις απαιτήσεις ενημέρωσης 
της ΕΥΣΤΑ, όπως αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΔΕ-ΤΑΑ), το οποίο έχει καθοριστεί με την Απόφαση του σημείου 21 του προοιμίου της 
παρούσας. Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται σύμφωνα 
με το ΣΔΕ-ΤΑΑ.  

2.6. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης προϋποθέτει: 

(1) την επιτυχή ολοκλήρωση των Διαδικασιών επαλήθευσης, όπως θα εξειδικευτούν στην Πρόσκληση του 
Προγράμματος του Άρθρου Β.12 και τον προσδιορισμό της αναλογούσας επιχορήγησης βάσει του 
πιστοποιημένου Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου. 

(2) την επίτευξη εκ μέρους των δικαιούχων των προβλεπόμενων κατά περίπτωση Οροσήμων Ολοκλήρωσης, 
όπως αυτά εξειδικεύονται στην εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης, όπως ισχύει. 

 

Προκειμένου να δίνεται επιπλέον κίνητρο στις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν το Ορόσημο 3 Πλήρους 
Ολοκλήρωσης, η καταβολή της αναλογούσας κατά περίπτωση ενίσχυσης υπόκειται στους περιορισμούς του 
κάτωθι πίνακα: 

Καταβολή 
Ενίσχυσης 

Ειδικές προϋποθέσεις 
ενεργοποίησης διαδικασίας 

καταβολής ενίσχυσης 

% ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε 
σχέση με το σύνολο της 

αναλογούσας ενίσχυσης μετά την 
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 

επαλήθευσης 

1η ενδιάμεση Επίτευξη 1ου Οροσήμου Ολοκλήρωσης 50% 

2η ενδιάμεση Επίτευξη 2ου Οροσήμου Ολοκλήρωσης 80% 

Τελική  Επίτευξη 3ου Οροσήμου Ολοκλήρωσης 

100%  

και επιπλέον αποδέσμευση της ενίσχυσης 
που  παρακρατήθηκε στις προηγούμενες 

καταβολές 

 

2.7. Οι πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε 
κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό 
Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή 
εμπίπτει στις ως άνω περί μη παρακράτησης ρυθμίσεις. 

 

2.8. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των ενισχυόμενων έργων είναι: 

 Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, όπως έχει προκύψει μέσω διαδικασίας 
επαλήθευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση του Προγράμματος του Άρθρου Β.12 
και στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον: 

o Η υλοποίηση των προβλεπόμενων παραδοτέων (ή ο προσδιορισμός των επιμέρους 
παραδοτέων τα οποία ολοκληρώθηκαν πλήρως ή εν μέρει) 

o Η επίτευξη Οροσήμου Πλήρους Ολοκλήρωσης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επίτευξη 
Ενδιάμεσου Οροσήμου Μερικής Ολοκλήρωσης,  
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 η τήρηση από τους δικαιούχους των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παρούσα, στην 
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης που εκδίδει ο Φορέας Υλοποίησης και στην 
Απόφαση Ένταξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την εκτέλεση 
του έργου και ιδίως όσον αφορά το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα τις προβλέψεις 
του γενικού μέρους (άρθρα 1-9 ΓΑΚ) και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου (19, 25, 28, 29) 
του ΓΑΚ, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων 
με Αναπηρίες. 

 

Στην περίπτωση παρατυπιών που εντοπίζονται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), την 
Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣΤΑ), τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, μέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων, καθώς και 
από άλλες ελεγκτικές αρχές/ όργανα της ΕΕ ή εθνικές ελεγκτικές αρχές/ όργανα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στην  ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Σε περίπτωση που απαιτείται η επιβολή Δημοσιονομικής διόρθωσης 
ή/και Ανάκτησης από έλεγχο άλλης αρμόδιας εθνικής ελεγκτικής αρχής ή οργάνου εφγαρμόζεται η απόφαση 
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του Ν. 4822/2021 (Α’ 135).  

 

Άρθρο Β.10 

Αρμόδια Όργανα 

Φορέας Υλοποίησης: 

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η «ΚτΠ Μ.Α.Ε.». 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του 
Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο. 

 

Ομάδες Αξιολόγησης/ Αξιολογητές Έργων: 

Ομάδες Φυσικών Προσώπων ή μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα που αναλαμβάνουν, μετά από σχετική 
Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, την αξιολόγηση των υποβεβλημένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

 

Γνωμοδοτική Επιτροπή: 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Έκδοση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/ Βαθμολογικής Κατάταξης Επιχειρήσεων 

 Έκδοση αποτελεσμάτων Ένταξης Επιχειρήσεων 

 Έκδοση αποτελεσμάτων επί αιτημάτων τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
ενισχυόμενων Έργων. 

 Έκδοση αποτελεσμάτων επί ολοκλήρωσης διαδικασιών Επαλήθευσης και αποδέσμευσης της 
αναλογούσας Επιχορήγησης. 

 Οριζόντιες αποφάσεις που αφορούν ειδικά θέματα ή συνολικά το Πρόγραμμα, από την ημερομηνία 
προκήρυξης μέχρι και την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι 5μελής και αποτελείται από στελέχη και εμπειρογνώμονες με τεχνογνωσία επί 
των θεματικών αντικειμένων που αφορούν το Πρόγραμμα: 

 Τρία (3) Μέλη, μεταξύ των οποίων ο Προεδρεύων, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον 
Φορέα Υλοποίησης 
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 Ένα (1) Μέλος, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από το Υπουργείο Ευθύνης, 

 Ένα (1) Μέλος, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών Ελλάδας. 

 

Ομάδες Χειρισμού/ Χειριστές Έργων: 

Ομάδες Φυσικών Προσώπων ή μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα που αναλαμβάνουν, μετά από σχετική 
Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, τη διαχείριση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Προσωρινών 
Δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης, 
και την παρακολούθηση των εγκεκριμένων Έργων.  

Επιτροπή Ενστάσεων: 

Η Επιτροπή Ενστάσεων συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει ως αρμοδιότητα την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης, επί ενστάσεων/ 
Αιτήσεων επανεξέτασης που υποβάλλονται εκ μέρους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο 
υλοποίησης του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά: 

 Αιτήματα επανεξέτασης εκ μέρους δυνητικών δικαιούχων που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα. 

 Αιτήματα επανεξέτασης εκ μέρους προσωρινών δικαιούχων για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία 
υποβολής Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης. 

 Αιτήματα επανεξέτασης αποφάσεων περικοπών/ καταλογισμού ποινών στο πλαίσιο ελέγχων 
επαλήθευσης εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης. 

 

Άρθρο Β.11 

Λήψη Αποφάσεων που αφορούν στο πρόγραμμα II 

Το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν στο Πρόγραμμα εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης. 

Άρθρο Β.12 

Πρόσκληση Προγράμματος - Χρονοδιάγραμμα 

Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης εκ μέρους των δυνητικών 
δικαιούχων με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης/Οδηγού από τον Φορέα Υλοποίησης. Η Πρόσκληση του 
Προγράμματος απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους και μέσω αυτής εξειδικεύονται 
επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τα επιμέρους δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση, τους 
τρόπους επικοινωνίας, τα αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε στάδιο, τις διαδικασίες 
υλοποίησης, τους ελέγχους που θα διενεργούνται, η χρονική διάρκεια και τα ορόσημα του προγράμματος 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. 

 

Άρθρο Β.13 

Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων 

1. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να εκδίδει όταν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και 
πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους της Πρόσκλησης του Προγράμματος II. Οι 
επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω οργανωμένου help desk του Προγράμματος και 
εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις) θα αναρτώνται στον δικτυακό 
τόπο του Προγράμματος II. 
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2. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει και να τροποποιεί συγκεκριμένους όρους της Πρόσκλησης 
του Προγράμματος II, με σκοπό την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση του , εφόσον οι αλλαγές 
αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης. Τυχόν τροποποιήσεις της 
Πρόσκλησης του Προγράμματος, εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, το οποίο 
μεριμνά: 

 α) για την έκδοση της Απόφασης τροποποίησης της Πρόσκλησης του Προγράμματος και  

 β) για την απαραίτητη δημοσιοποίηση αυτής, ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

3. Οι διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας πλήρως εκ 
μέρους του Φορέα Υλοποίησης τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης και τις απαιτήσεις ενημέρωσης της 
ΕΥΣΤΑ, όπως αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΔΕ-ΤΑΑ), το οποίο έχει καθοριστεί με την Απόφαση του σημείου 21 του προοιμίου της 
παρούσας. Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται σύμφωνα 
με το ΣΔΕ-ΤΑΑ.  

Επιπλέον, για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (κωδικός 
Δράσης 16706), ο Φορέας Υλοποίησης θα εφαρμόσει τους ακόλουθους δείκτες παρακολούθησης: 

 Αριθμός επιχειρήσεων που στηρίχθηκαν μέσω της Δράσης. 

4. Ο Φορέας Υλοποίησης τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι 
έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όπως ισχύει, για 10 οικονομικά έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση δυνάμει του παρόντος Προγράμματος (άρθρο 
12, παρ.1 του ΓΑΚ). 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές» 

Άρθρο Γ.1 

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων 
που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και 
διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της 
φορολογικής τους συμμόρφωσης. 

Άρθρο Γ.2 

Ορισμοί 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ υιοθετούνται οι κάτωθι βασικοί ορισμοί: 
 Δικαιούχοι/ 
Ωφελούμενοι 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΙΙΙ και λαμβάνουν την 
προβλεπόμενη κατά περίπτωση ενίσχυση. 

Προμηθευτές Για τους σκοπούς του Προγράμματος ΙΙΙ, προμηθευτές είναι Φυσικά ή Νομικά 
Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στο Πρόγραμμα ΙΙΙ: 

1. Ως Κατασκευαστές ή επίσημοι αντιπρόσωποι ή εξουσιοδοτημένοι
διανομείς ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη υποβολής και βεβαίωσης
των χαρακτηριστικών των εν λόγω ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθούν από το Πρόγραμμα ΙΙΙ και
να καταστούν επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα ΙΙΙ.

2. Ως εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταπωλούν τα εγκεκριμένα
από το Πρόγραμμα ΙΙΙ ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους
Δικαιούχους/ Ωφελούμενους, λαμβάνουν την εκδοθείσα επιταγή
(voucher) έναντι μέρους ή του συνόλου του κόστους και
εξοφλούνται από το Πρόγραμμα ΙΙΙ.

Επιταγή/ voucher/ 
Κουπόνι

Άυλη επιταγή με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού, που εκδίδεται εις όφελος του 
δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

Φορέας Υλοποίησης Η  «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ ΜΑΕ) 

Υπουργείο Ευθύνης και 
Φορέας 
Χρηματοδότησης  

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών 

Κατηγορίες Ενεργειών Για τους σκοπούς του Προγράμματος προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες 
ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος. 

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27494 Τεύχος B’ 2798/06.06.2022

 
 

 
 

 Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. 

 Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ. 

 Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών. 

 

Άρθρο Γ.3 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλεξιμότητας 

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 

ii. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα III.  

iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. 

iv. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. 

 Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος III νοείται κάθε οικονομική 
δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη 
επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).  

 Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την 
εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την 
υποβολή της αίτησης.  

Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  σε 
επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή 
λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες. 

 Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος III εξαιρούνται: 

- δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες 
νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών, 

- δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα: 

 i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών 
μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). 

 ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. 
(ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου που δεν 
είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη 
δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι 
σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται 
εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που 
καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής· 

 iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας· 
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 Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων 
επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση 
των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση 
τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν 
οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση 
της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε 
επίπεδο μονάδας 

 Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο 
του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι 
δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη 
μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα 
λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας 
επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για 
τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας 

 iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει 
το περιβάλλον. 

Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  σε 
επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή 
λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες. 

v. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η 
οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας  (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ 
εξαρτημένης εργασίας. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2021-31.12.2021, για τον υπολογισμό 
των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα. 

vi. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό 
άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.).  

vii. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία 
ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική 
Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

ix. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 

x. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως 
αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2  του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 
ευρώ 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. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή 
δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των 
στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ 

Σε περιπτώσεις  συγχωνεύσεων, εξαγορών και διάσπασης, για τον υπολογισμό της τήρησης των 
ορίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7-9 του άρθρου 3 του 
Κανονισμού 1407/2013 (de minimis). 
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xi. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), βάσει 
του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν 
επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: 

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

xii. Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές 
προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία) 

 Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα 
επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ. 

 Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους 
ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο. 

 Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους 
ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο. 

 Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο 
ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με 
κωδικό "ΠΑΥΣΗ". 

2. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας Δικαιούχων του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα 
Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος  του Άρθρου Γ.15. 

3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ελέγχονται με τρεις (3) διακριτούς τρόπους: 

 Μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου, όπως Taxis και 
ΕΡΓΑΝΗ. Για τον σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα 
δίνεται η συγκατάθεση για την αναζήτηση των αναγκαίων στοιχείων εκ μέρους του Προγράμματος 
μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου. 

 Μέσω υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη φάση υποβολής 
Αίτησης Χρηματοδότησης. 

 Μέσω  κατάλληλων δειγματοληπτικών ελέγχων σε Ωφελούμενες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των 
οποίων υποβάλλονται από τις τελευταίες τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων. 

4. Ο υποβάλλων την  Αίτηση Χρηματοδότησης για λογαριασμό της επιχείρησης, είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει, ιδιαίτερα δε για: 

 τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης,  

 την κάλυψη των αναγκαίων  προϋποθέσεων συμμετοχής,  

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας. 

5. Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ως προς 
την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή αναντιστοιχία με 
τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να επιφέρει και ποινικές κυρώσεις. 
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Άρθρο Γ.4 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος – Κριτήρια επιλογής 

 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα III καθίσταται εφικτή για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής του Άρθρου Γ.3. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης: 

 Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) 

 Συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων 
και πολλαπλασιαστών ανά Κατηγορία Ενέργειας του Προγράμματος (Άρθρο Γ.5): 

 

i. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 1 

Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 0,000 4.000 Αριθμός ΕΜΕ * 16 

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν 
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη 
συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως 
βαθμολογία η τιμή 1.000,00 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, 
τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός 
του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών 
λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν 
ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, 
κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 
μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη 
Τιμή 

Π1 

Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε 
εξαιρουμένους ΚΑΔ της 
υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 
1002/2014).  

0,000 1.600,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20% 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται 
σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

0,000 400,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5% 

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

 

ii. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 2 
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Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 0,000 4.000 Αριθμός ΕΜΕ * 16 

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν 
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη 
συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως 
βαθμολογία η τιμή 1.000,00 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, 
τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 
12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών 
λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν 
ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 
μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη 
Τιμή 

Π1 
Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις 
υπηρεσίες Μεταφορών.  

0,000 1.600,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20% 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε 
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

0,000 400,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*5% 

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

 

iii. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 3 

Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 0,000 4.000 Αριθμός ΕΜΕ * 16 
 

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν 
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη 
συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως 
βαθμολογία η τιμή 1.000,00 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, 
τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 
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Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 
12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών 
λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν 
ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, 
κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 
μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη 
Τιμή 

Π1 

Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε 
εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης 
ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014).  

0,000 1.600,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20% 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε 
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

0,000 400,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*5% 

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

 

iv. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 4 

Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 0,000 4.000 Αριθμός ΕΜΕ * 16 

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν 
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη 
συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως 
βαθμολογία η τιμή 1.000,00 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, 
τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 
12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών 
λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν 
ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, 
κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 
μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη 
Τιμή 

Π1 
Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ 
Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους 

0,000 800,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27500 Τεύχος B’ 2798/06.06.2022

 
 

 
 

ΚΑΔ RIS3 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε 
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

0,000 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% 

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

 

v. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 5 

Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 0,000 19.600 Αριθμός ΕΜΕ * 16 

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν 
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη 
συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως 
βαθμολογία η τιμή 1.000,00 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, 
τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 
12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών 
λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν 
ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, 
κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 
μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη 
Τιμή 

Π1 

Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ 
Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους 
ΚΑΔ RIS3 

0,000 800,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε 
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

0,000 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% 

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

 
vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6 

Α/Α Κριτήριο 
Εύρος Τιμών 

Υπολογισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 0,000 19.600 Αριθμός ΕΜΕ * 16 
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Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 

  

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν 
έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη 
συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως 
βαθμολογία η τιμή 1.000,00 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, 
τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 
12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών 
λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν 
ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, 
κ.ο.κ. 

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 
μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 

Α/Α Πολλαπλασιαστής 

Τιμές  

Υπολογισμός 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Μέγιστη 
Τιμή 

Π1 

Η κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ 
Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους 
ΚΑΔ RIS3 

0,000 800,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% 

Π2 
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε 
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

0,000 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% 

Βαθμολογική κλίμακα 0,000 10.000,00  

 

 Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από 
μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε 
κατηγορία και είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), 
(5), (6).  

 Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα, 
εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη 
διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της 
δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη 
συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης 
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020). 

 Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου 
έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω επισήμανση (αξιοποίηση 
δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία 
κλεισμένη διαχειριστική χρήση). 

 Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση δεν είναι πλήρους 
12μηνης διάρκειας (π.χ. νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του έτους αναφοράς της τελευταίας 
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), θα πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια. 

 Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας δε γίνεται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.  
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 Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο Γ.5, σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού 
ψηφίου. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, βάσει της βαθμολογικής τους 
κατάταξης, έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Δημόσιας Δαπάνης) του Προγράμματος. 

 

Άρθρο Γ.5 

Επιλέξιμες Ενέργειες και δαπάνες 

1. Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών: 

α/α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΩ ΟΡΙΟ 

Κατηγορία 
1 Αντικατάσταση EFT/POS Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων 

προδιαγραφών μέχρι 3 έτη 2 ανά επιχείρηση 

Κατηγορία 
2 

Τιμολόγηση επί 
αυτοκινήτου και εν γένει 
υποστήριξη της έκδοσης 

και διακίνησης 
παραστατικών εν κινήσει 

Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής 
(τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. 

 Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα 
ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση 

παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία 
έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές 

κατά την διανομή αγαθών x-van) 

Έως τον αριθμό 
των 

καταχωρημένων 
επαγγελματικών 
οχημάτων της 
επιχείρησης 

Κατηγορία 
3 

Πάροχος ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης 

Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως 

πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται 
μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα 

λογισμικά από την ΑΑΔΕ 
(https://www.aade.gr/adeiodotimena-

logismika-parohon-ilektronikis-timologisis) 

- 

Κατηγορία 
4 

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ 
για διασύνδεση με POS 

Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για 
αναβάθμιση firmware των  ταμειακών 

συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των 
επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει 

πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς 
και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και 

επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα 
επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. 

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η 
ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS 

Έως τον αριθμό 
των ήδη 

δηλωμένων ΦΗΜ 

Κατηγορία 
5 Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος 

για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ 

Έως τον αριθμό 
των ήδη 

δηλωμένων 
ΕΑΦΔΣΣ 

Κατηγορία 
6 

Αντικατάσταση ΦΗΜ 
παλαιών προδιαγραφών 

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και 
ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών 

προδιαγραφών που δεν μπορεί να 
διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ 

Έως τον αριθμό 
των ήδη 

δηλωμένων ΦΗΜ 

 

2. Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή 
περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις 
κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6). 

3. Οι επιλέξιμες ενέργειες και Δαπάνες του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικευτούν από τον Φορέα 
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Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος  του Άρθρου Γ.15. 

 

Άρθρο Γ.6 

Προϋπολογισμός Προγράμματος III - Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

1. Καθεστώς Ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J ΕΕ L 352 της 
24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (De minimis aid). 

2. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. 
Το Πρόγραμμα III χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση 
του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της υπ’ αρ. 
πρωτ. ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ). 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ΙΙΙ επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής : 

i. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 1 (Αντικατάσταση EFT/POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του 
ποσού των 15.000.000,00€. 

ii. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως 
του ποσού των 20.000.000,00€. 

iii. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 (Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται 
έως του ποσού των 33.210.000,00€. 

iv. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS), ο 
προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37.000.000,00€. 

v. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του 
ποσού των 45.500.000,00€. 

vi. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών), ο προϋπολογισμός 
ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€. 

Ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση. 

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό του Προγράμματος ΙΙΙ (συνολική Δημόσια Δαπάνη), όπως κάθε φορά τροποποιείται και 
ισχύει. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης 
επιταγών (vouchers), ανά κατηγορία ως ακολούθως: 

α/α Ονομαστική Αξία Voucher 
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση 

ενίσχυσης 

Κατηγορία 1 €150,00 €150,00 100% 

Κατηγορία 2 Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00 Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00 90% 

Κατηγορία 3 €300,00 €300,00 100% 

Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * 
€112,50 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00 90% 

Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς 
αντικατάσταση * €350,00 

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς 
αντικατάσταση * €350,00 100% 

Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς 
αντικατάσταση * €150,00 

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς 
αντικατάσταση * €150,00 100% 

 

3.
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4. Το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί: 
 την ονομαστική αξία της επιταγής (voucher), όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και 

 την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής. 

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη 
πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή. 

 

Άρθρο Γ.7 

Αιτήσεις Χρηματοδότησης  δικαιούχων, έλεγχοι και διασταυρώσεις 

1. Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας 
Υλοποίησης. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των δυνητικών Δικαιούχων, οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους 
του Φορέα Υλοποίησης, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης στην Πρόσκληση του Προγράμματος του 
Άρθρου Γ.15, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των άρθρων Γ.3 και Γ.4 της 
παρούσας Απόφασης. 

2. Για την αυθεντικοποίηση των χρηστών που υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, την 
επιβεβαίωση των στοιχείων τους και των στοιχείων του Πραγματικού Δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 20 
του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας και τη βαθμολογική κατάταξη των δυνητικών 
Δικαιούχων, είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από τρίτα μητρώα του δημοσίου και η διενέργεια 
διασταυρώσεων με στοιχεία των δυνητικών Δικαιούχων που τηρούνται: 

 Στο Π.Σ. Taxis της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου και Π.Σ. Οχημάτων, 

 Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

 Στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), 

καθώς και με χρήση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα 
τρίτων Φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Η διασταύρωση στοιχείων θα γίνεται με χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών, όπου αυτές προβλέπονται, ειδάλλως με άντληση δεδομένων από τα αντίστοιχα 
πληροφοριακά συστήματα. Η άντληση και διασταύρωση δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον 
Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική 
ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 

Άρθρο Γ.8 

Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα ΙΙΙ, έλεγχοι και διασταυρώσεις 

1. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος ΙΙΙ μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & 
προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, 
όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται. 

Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον 
ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Ο προμηθευτής  έχει υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΙΙΙ, η οποία έχει εγκριθεί. 

 Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ 
υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο 
ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη). 
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Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους
δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.

Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος ΙΙΙ.

2. Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΙΙΙ, υποβάλλουν σχετική Αίτηση στην
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας
Υλοποίησης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των Προμηθευτών, οι διενεργούμενοι έλεγχοι εκ μέρους του 
Φορέα Υλοποίησης, καθορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης, στην Πρόσκληση του Προγράμματος του 
Άρθρου Γ.15. 

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των Προμηθευτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα
θα πραγματοποιηθεί διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος, με τα στοιχεία
των Προμηθευτών που τηρούνται στο Π.Σ. taxisnet της ΑΑΔΕ.

Άρθρο Γ.9 

Διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος ΙΙΙ 

Οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος ΙΙΙ, και ειδικότερα σε ότι αφορά: 

τη συμμετοχή Προμηθευτών στο Πρόγραμμα ΙΙΙ και τη Δήλωση και Έγκριση Ψηφιακών Λύσεων προς
επιδότηση από το Πρόγραμμα,

την υποβολή αιτήσεων Επιχορήγησης εκ μέρους των δυνητικών Δικαιούχων, η οποία συμπεριλαμβάνει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης,

την έγγραφη ενημέρωση των Δικαιούχων για το ποσό της ενίσχυσης,

τη διενέργεια των συναλλαγών μεταξύ Προμηθευτών και δυνητικών Δικαιούχων,

την πληρωμή των προμηθευτών, μέσω της εξαργύρωσης των επιταγών (vouchers) του Προγράμματος
ΙΙΙ,

εμπεριέχονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος που εκδίδει ο Φορέας Υλοποίησης. 

Άρθρο A.10 

Υποχρεώσεις 

1. Οι εγκεκριμένοι Προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα ΙΙΙ, καλούνται:

Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος αυτού συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
ως προς την επικοινωνία και δημοσιότητα σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0,
όπως παρέχονται από την ΕΥΣΤΑ στις ενέργειες πληροφόρησης, διαφήμισης και επικοινωνίας που
υλοποιούν ακόμα και με ίδιους πόρους.

Να τηρούν τις διαδικασίες συναλλαγών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα για την εξόφληση των
παρεχόμενων λύσεων (Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών)
και εξαργύρωσης των επιταγών (vouchers) του Προγράμματος ΙΙΙ.

Να μην τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκεκριμένων Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και
συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Υλοποίησης.

Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος ΙΙΙ,
ενδεικτικά μέσω της παροχής εικονικών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών ή/ και μέσω της διενέργειας
εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των Δικαιούχων.

Γ.10
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2. Οι Δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα ΙΙΙ, καλούνται:

Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος ΙΙΙ.

Να υποβάλουν μία μόνο πρόταση ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία και δεδομένα.

Να διατηρήσουν προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου τεκμηριωτικού υλικού
που αφορά στην αξιοποίηση του Προγράμματος, και αφορά:

o την τεκμηρίωση/ επιβεβαίωση επιλεξιμότητας (ενεργή και επιλέξιμη δραστηριότητα, ΕΜΕ, κύκλος
εργασιών, κλπ)

o την τεκμηρίωση/ επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής και λήψης των εγκεκριμένων
Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών (παραστατικά
προμήθειας και εξόφλησης, λογιστικές εγγραφές, τεκμηρίωση λήψης προϊόντων και υπηρεσιών).

Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος ΙΙΙ,
ενδεικτικά μέσω εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των Προμηθευτών.

Να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αυτοί
προβλέπονται στον Κανονισμό 241/2021 και εξειδικεύονται στον Οδηγό Επικοινωνίας Σχεδίου Ελλάδα
2.0, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, να αναρτήσουν σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό,
τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με
πληροφορίες σχετικά με την δράση/έργο και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, βάσει σχετικών υποδειγμάτων που θα αναρτηθούν στον Δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Άρθρο Γ.11 

Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ δύναται να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τόσο σε Δικαιούχους 
όσο και σε Προμηθευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστωθεί και  επαληθευθεί η 
ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο 
προληπτικά όσο και κατασταλτικά. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να 
βασίζεται:  

σε τυχαία επιλογή,

σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή

ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να 
παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος ΙΙΙ και τη 
συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις ποινές 
που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. 
Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπια ή/ και εξ’ αποστάσεως, μέσω παροχής από τους ελεγχόμενους 
συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν. 
Αντικείμενο και στόχος των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι: 

Όσον αφορά στους Δικαιούχους: οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην επιλεξιμότητα των
δικαιούχων και ειδικότερα, στην ορθότητα και ακρίβεια των δηλώσεών τους στην Αίτηση Επιχορήγησης.
Επιπλέον, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να επεκτείνονται στην επιβεβαίωση της ουσιαστικής
εφαρμογής των όρων του Προγράμματος, με στόχο την αποφυγή εικονικών συναλλαγών και
προσπάθειας αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος ΙΙΙ. Επίσης, ελέγχεται η τήρηση των
κανόνων δημοσιότητας του Προγράμματος ΙΙΙ.

Όσον αφορά στους Προμηθευτές: οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ευρύτεροι και να
σχετίζονται κυρίως με την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Προμηθευτή στη Δράση,
την επιλεξιμότητα των Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και των συναφών συμπληρωματικών
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υπηρεσιών. Επίσης ελέγχεται η πραγματοποίηση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να 
διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της, με στόχο την αποφυγή 
εικονικών λύσεων και εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των 
Δικαιούχων. 

Άρθρο Γ.12 

 Ποινές – Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 

1. Δικαιούχοι:

Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis,
μεταξύ άλλων λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης το συνολικό καταβληθέν ποσό ενίσχυσης
αναζητείται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή του στο σύνολό του,
με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης (2008/C 14/06).

Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής στοιχείων προς τα
όργανα ελέγχου επιβάλλεται η επιστροφή ποσού ίσο με το τριπλάσιο της επιδότησης εντόκως
από την ημερομηνία καταβολής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μετά από σχετικό έλεγχο ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του Προγράμματος,
ενδέχεται να επιβληθεί η μερική ή ολική επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης
εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων, μετά από σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων του
Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των
Προμηθευτών, επιβάλλεται:

(3) η επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης εντόκως από την ημερομηνία καταβολής
του, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του
Φορέα Υλοποίησης, καθώς και

(4) πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της ονομαστικής αξίας της επιταγής (voucher) που αποτέλεσε
αντικείμενο αθέμιτων πρακτικών εκ μέρους του Δικαιούχου, με σχετική Απόφαση του Φορέα
Ευθύνης, μετά από σχετική εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης, η είσπραξη του οποίου
πραγματοποιείται σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

H σχετική ποινή καταγράφεται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνεται από αρμόδιο όργανο. Η τελική
επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού.

Η είσπραξη του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του υπόχρεου.

2. Προμηθευτές:

Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων
στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές προς τον προμηθευτή που τυχόν
εκκρεμούν έως ότου ο προμηθευτής συμμετάσχει στον έλεγχο και παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε
περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, το 100% των πληρωμών που
έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά.

Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστωθούν ευρήματα που παραπέμπουν σε μη
αποδοχή συγκεκριμένων εξαργυρώσεων επιταγών (vouchers) και αντίστοιχων πληρωμών, τα σχετικά
ποσά θεωρούνται επίσης αχρεωστήτως καταβληθέντα.

(ii)

(i)
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 Ειδικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων του 
Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω παροχής εικονικών λύσεων ή/ και εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη 
συναίνεση και τη συνεργασία των Δικαιούχων, επιβάλλεται: 

(4) Η αναστολή όλων των πληρωμών προς τον προμηθευτή που τυχόν εκκρεμούν 

(5) Η επιστροφή του συνολικού ποσού των πληρωμών του Προγράμματος που έχουν πραγματοποιηθεί 
προς το συγκεκριμένο προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία διαπίστωσης των αθέμιτων πρακτικών, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, καθώς και  

(6) Πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει έως και στο τριπλάσιο του συνολικού ποσού των πληρωμών του 
Προγράμματος που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή, με σχετική Απόφαση 
του Υπουργείου Ευθύνης, μετά από σχετική εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης, η είσπραξη του οποίου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνονται από το 
αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού. 

 Η ανάκτηση του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Προμηθευτή. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος (ΚτΠ ΜΑΕ) υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα αρχεία από 
τα οποία θα προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του Κανονισμού de minimis για δέκα έτη από την 
ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος Προγράμματος (παρ. 
4 του άρθρου 6 του Κανονισμού de minimis). 

Άρθρο Γ.13 

Αρμόδια Όργανα 

1. Φορέας Υλοποίησης: Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η «ΚτΠ Μ.Α.Ε.». 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του 
Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο. 

2. Γνωμοδοτική Επιτροπή: Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Αίτηση έγκρισης Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών 
υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα ΙΙΙ.  

 Ειδικές περιπτώσεις ακυρώσεων συναλλαγών μετά από αναφορά δικαιούχου ή προμηθευτή για μη 
τήρηση των όρων του Προγράμματος ΙΙΙ. 

 Καταβολές επιχορηγήσεων. 

 Αποφάσεις επί δειγματοληπτικών ελέγχων Προμηθευτών ή/ και Δικαιούχων του Προγράμματος ΙΙΙ. 

 Οριζόντιες αποφάσεις που αφορούν κατηγορίες δικαιούχων/προμηθευτών ή συνολικά το Πρόγραμμα. 

3. Ομάδες Χειρισμού/ Χειριστές Υποθέσεων: Ομάδες Φυσικών Προσώπων ή μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα 
που αναλαμβάνουν, μετά από σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, τη διερεύνηση/ έλεγχο 
μεμονωμένων υποθέσεων Δικαιούχων ή Προμηθευτών που δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν ή 
διασταυρωθούν πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα και απαιτούν έλεγχο δικαιολογητικών ή άλλες εστιασμένες 
ενέργειες.  

4. Επιτροπή Ενστάσεων: Η Επιτροπή Ενστάσεων συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει ως αρμοδιότητα την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης, στις ακόλουθες 

(i)

(ii)

(iii)
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περιπτώσεις: 

 Αιτήματα επανεξέτασης δικαιούχων που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα ΙΙΙ. 

 Αιτήματα επανεξέτασης προμηθευτών που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα ΙΙΙ. 

 Αιτήματα επανεξέτασης Ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών και συναφών με τα παραπάνω 
συμπληρωματικών υπηρεσιών που έχουν απορριφθεί από το Πρόγραμμα ΙΙΙ. 

 Αιτήματα επανεξέτασης αποφάσεων καταλογισμού ποινών επί δειγματοληπτικών ελέγχων. 

 

Άρθρο Γ.14 

Λήψη Αποφάσεων που αφορούν στο πρόγραμμα 

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των επόμενων εδαφίων, το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν στο 
Πρόγραμμα ΙΙΙ εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης. 

2. Δεδομένου του μαζικού χαρακτήρα του Προγράμματος ΙΙΙ, της αναγκαίας ταχύτητας απόκρισης στα 
επιμέρους αιτήματα και της υιοθέτησης αυτοματοποιημένης διαδικασίας σε συγκεκριμένα βήματα, δεν 
θεωρείται απαραίτητη η χωριστή λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις 
περιπτώσεις: Αυτόματης έκδοσης, δέσμευσης, εξαργύρωσης ή ακύρωσης κουπονιών που αφορούν 
μεμονωμένες πωλήσεις ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, επιδοτούμενων από το Πρόγραμμα και 
πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή των αυτοματοποιημένων κανόνων του Προγράμματος ΙΙΙ. 

 

Άρθρο Γ.15 

Πρόσκληση Προγράμματος - Χρονοδιάγραμμα 

Το Πρόγραμμα ΙΙΙ θα ενεργοποιηθεί για υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης εκ μέρους των δυνητικών 
δικαιούχων με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης/Οδηγού από τον Φορέα Υλοποίησης. Η Πρόσκληση του 
Προγράμματος ΙΙΙ απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και δυνητικούς δικαιούχους και μέσω 
αυτής εξειδικεύονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση 
των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΙΙΙ, τα επιμέρους δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά 
περίπτωση, τους τρόπους επικοινωνίας, τα αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε 
στάδιο, τις διαδικασίες υλοποίησης, τους ελέγχους που θα διενεργούνται, η χρονική διάρκεια και τα ορόσημα 
του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. 

 

Άρθρο Γ.16 

Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων 

1. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να εκδίδει όταν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και 
πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους του Οδηγού του Προγράμματος ΙΙΙ.  

Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω οργανωμένου help desk του Προγράμματος και 
εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις) θα αναρτώνται στον δικτυακό 
τόπο του Προγράμματος ΙΙΙ. 

2. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει και να τροποποιεί συγκεκριμένους όρους του Οδηγού του 
Προγράμματος , με σκοπό την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση του , εφόσον οι αλλαγές αυτές 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης. Τυχόν τροποποιήσεις του Οδηγού του 
Προγράμματος, εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, το οποίο μεριμνά: 

 α) για τη νέα έκδοση της τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος ΙΙΙ και  

 β) για την απαραίτητη δημοσιοποίηση αυτής, ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος .
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3. Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών 
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α του ν. 4314/2014 και 
τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του 
Κανονισμού 1407/2013, για 10 οικονομικά έτη από την χορήγηση των ενισχύσεων. 

4. Οι διαδικασίες Υλοποίησης του Προγράμματος εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας πλήρως εκ 
μέρους του Φορέα Υλοποίησης τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες υλοποίησης και τις απαιτήσεις ενημέρωσης της 
ΕΥΣΤΑ, όπως αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΔΕ-ΤΑΑ), το οποίο έχει καθοριστεί με την Απόφαση του σημείου 21 του προοιμίου της 
παρούσας. Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται σύμφωνα 
με το ΣΔΕ-ΤΑΑ.  

Επιπλέον, για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (κωδικός 
Δράσης 16706), ο Φορέας Υλοποίησης θα εφαρμόσει τους ακόλουθους δείκτες παρακολούθησης: 

 Αριθμός ταμειακών μηχανών που αναβαθμίστηκαν. 

 Αριθμός συστημάτων POS που αντικαταστάθηκαν. 

5. Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση υλοποίηση του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» με 
σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την χρήση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ως μέτρου 
αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, δύναται όλες οι διαδικασίες υλοποίησης των 
βασικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του 
Προγράμματος, που θα διενεργηθούν από το Φορέα Υλοποίησης, να διέπονται από τις προβλέψεις της παρ. 1 
του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει.   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027980606220056*

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Επικρατείας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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