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 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» 
ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Στόχος Δράσης 
Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
προκειμένου να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους επιδόσεις, σε 
θέματα συνδεσιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων, ηλεκτρονικού 
εμπορίου και e-government. 
 
Δυνητικοί Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες θα πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
• Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 
να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία 
διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική 
χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , για 
την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
(2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές 
καταστάσεις (όπου απαιτείται).  
• Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 
δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης, που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 
ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).   
 Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής 
κατάταξης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή 
βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την 
προϋπόθεση κατάταξής τους σε 2 ανώτερες ψηφιακές 
βαθμίδες από την αρχική, εκτός και εάν έχουν καταταγεί ήδη 
στην ανώτατη βαθμίδα ή στην Β όπου η ανώτερη που 
μπορούν να οδηγηθούν είναι η Α. 
• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε 
ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.  
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να 
πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο 
Περιφέρεια.  
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. 
•  Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).  
• Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του 
μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την 
τελευταία τριετία.  
• Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου 
Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 
δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της 
διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του 
επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις 
ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου 
του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας 
τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).  
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες 
μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού 
χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές 
επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 
4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων 
Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα 
τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία του ΚΦΑΣ.  
• Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.  
• Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.  
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής 
ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και 
ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.  

• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις 
ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή 
τεχνολογία.   
• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν 
έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους. 
• Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν 
υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους. 
• Να τηρούν τον κανόνα De Minimis.  
• Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά 
Α.Φ.Μ.  
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο 
σύνολό τους. 
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 
-  Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι 
οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις 
που εξομοιώνονται με αυτές. 

-  Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή 
διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, 
δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 
 

Ψηφιακή Κατάταξη 
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, 
θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο ψηφιακής 
κατάταξης (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, 
ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). 
Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο 
δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) 
ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής 
ωριμότητάς του: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση 
της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες: 
o Από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα, 
o από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα, 
o από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα. 
 
Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 
έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α). 
 
Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, 
στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. 
 
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 
Επιλέξιμοι είναι όλοι οι κωδικοί οικονομικής δραστηριότητας 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της 
πρόσκλησης. 
 
Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω 
και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες 
02. Δασοκομία και υλοτομία 
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας 
Βαθμός Ψηφιακή Βαθμίδα 
15 – 18 Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα  

8.5 – 14,5 Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα  
4,5 – 8 Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα  
0 – 4 Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα  



 
   ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ  

 

 
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 – 114 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212, Fax 210 6460847 

www.acronym.gr , info@acronym.gr 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά το στάδιο της 
αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης διαπιστώνεται η 
ύπαρξη ενός εκ των ανωτέρω ΚΑΔ, τότε αυτές δεν θα γίνονται 
αποδεκτές για αξιολόγηση στη Δράση. 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 
ορίζεται η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  
 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας 
Δράσης, είναι: 
1. Εξοπλισμός (Εξυπηρετητές, Η/Υ, Ενσύρματη ή/και 
ασύρματη δικτύωση, εξοπλισμός γραφείου, άλλος 
τεχνολογικός εξοπλισμός) (έως 100% του προϋπολογισμού 
του επενδυτικού σχεδίου). 
2. Λογισμικό (Εφαρμογές γραφείου, Ανάπτυξη/Αναβάθμιση 
ιστοσελίδας, e-shop, e-Marketplaces, Credit control 
management, ERP, SCMS, WMS,PMS, κ.α.  (έως 100% του 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου). 
3. Υπηρεσίες (Φιλοξενία, Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Digital 
Marketing, Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Σύνταξη 
και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 
κ.ά.) (έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 
σχεδίου). 
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) (40% 
και μέχρι 24.000€: 12.000€ ανά ΕΜΕ). 
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και 
β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη 
διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης. 
Οι κατηγορίες δαπανών 3 και 4, δεν είναι υποχρεωτικές 
δαπάνες. 
 
Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο 
αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού 
σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις 
κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά 
να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού 
επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δε δύναται να 
παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν κατά την 
τελική αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης 
αποδειχτεί ότι δεν έχει μεταβεί στην ψηφιακή βαθμίδα όπως 
αυτή είχε δηλωθεί κατά την ένταξη. 
 
Επισημάνσεις: 
- Δεν γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως 

παραστατικά αυτοτιμολόγησης. 
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη 

δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης 
του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 
Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό 
ενίσχυσης  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου 
κυμαίνεται από 55.000,00€ έως 400.000,00€. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και δάνειο (ο τραπεζικός 
δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός). 
 
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων 
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων 
επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης 
Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 
50.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις 13 
περιφέρειες της χώρας. 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  
 
Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων  
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των 
επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 11/6/2018 με καταληκτική 
ημερομηνία την 17/09/2018.  

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους 
δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ). 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και ηλεκτρονικό φάκελο 
υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά της δράσης σε μη επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή αρχείου. 
 
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με την μέθοδο 
της συγκριτικής αξιολόγησης. 
Είναι δυνατόν κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τυπικών προϋποθέσεων, να ζητηθούν 
διευκρινιστικά/επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για την 
συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης.  
 
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων: 
 

Α1: Μονάδες Εργασίας >60ΕΜΕ max βαθμολογία οι 30 
μονάδες  

Α2: Διάρθρωση 
Κεφαλαίων 

(Ι/Ξ) ≥2 10 βαθμοί 
2 >(Ι/Ξ) ≥ 1 7 βαθμοί 
1 >(Ι/Ξ) ≥ 0,5 5 βαθμοί 
0,5> (Ι/Ξ) 0 βαθμοί 

Α3: Εξαγωγική 
Δραστηριότητα 
Επιχείρησης 

0%≤ΜΟ<2% 0 
2%≤ ΜΟ< 5% 3 
5%≤ ΜΟ< 10% 6 
10%≤ΜΟ 15 

Α4: Κέρδη προ φόρων 
και αποσβέσεων 

Για τις επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις: 
3 κερδοφόρες χρήσεις: 15 βαθμοί 
2 κερδοφόρες χρήσεις: 7,5 βαθμοί 
1 κερδοφόρα χρήση: 0 βαθμοί 
 
Για τις επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις: 
2 κερδοφόρες χρήσεις: 15 βαθμοί 
1 κερδοφόρα χρήση: 7,5 βαθμοί 

Α5: Εξασφάλιση 
ιδιωτικής συμμετοχής 
Επενδυτικού Σχεδίου 

Εξασφάλιση της ιδιωτικής 
συμμετοχής σε ποσοστό 100% (α. 
εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή 
β. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο 
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση 
σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή 
γ. συνδυασμό των ανωτέρω): 30 
βαθμοί 
 
Εξασφάλιση της ιδιωτικής 
συμμετοχής σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και 
μικρότερο του 100% (α. εξ 
ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή β. 
εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο 
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση 
σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή 
γ. συνδυασμό των ανωτέρω): 20 
βαθμοί 
 
Εξασφάλιση της ιδιωτικής 
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συμμετοχής σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και 
μικρότερο του 100% (α. εξ 
ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή β. 
εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο 
δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση 
σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή 
γ. συνδυασμό των ανωτέρω): 10 
βαθμοί 
 
Εξασφάλιση της ιδιωτικής 
συμμετοχής σε ποσοστό 100% εξ 
ολοκλήρου με δανεισμό (βεβαίωση 
τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του ΕΣ): 5 βαθμοί 

 
 
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται από 
τον ΕΦΕΠΑΕ για τα επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν 
λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 50% της μέγιστης δυνατής 
βαθμολογίας και κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το 
διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά ομάδα περιφερειών αυξημένο 
κατά 40%. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά 
σχέδια που ισοβαθμούν. 
 
Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης της άδειας 
λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, 
τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, στην παρούσα 
δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την προσκόμιση της 
σχετικής άδειας πριν την καταβολή επιχορήγησης. 

 
Ένταξη πράξεων και διαδικασία ενστάσεων 
Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων καθώς και των 
απορριφθέντων αιτήσεων χρηματοδότησης δημοσιεύονται 
στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
(www.antagonistikotita.gr).  
Ο ΕΦ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο 
τους δικαιούχους ενταγμένων πράξεων όσο και τους 
υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης 
απορρίφθηκε. 
 
Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης 
λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της 
Πράξης στη Δράση ή η ημερομηνία ενέργειας που συνδέεται 
με την υλοποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
(έκδοση τιμολογίου, δελτίου αποστολής, πληρωμή 
προκαταβολής, υπογραφή σύμβασης κ.α.), εφόσον αυτή 
προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης. 
 
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν 
απορριφθεί δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της 
απόφασης ένταξης/απόρριψης. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς 
την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της 
έκδοσης της απόφασης ένταξης/απόρριψης. 
 
Παρακολούθηση Έργων 
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών 
είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά 
την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) 
και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). 
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να 
υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός εξήντα 
(60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία 
λήξης του. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των δαπανών στα αιτήματα 
επαλήθευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 55.000€. 
Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τελικής 
επαλήθευσης – πιστοποίησης του έργου του χωρίς την 
υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης. 
 
Επαλήθευση πράξης 
Κατά την επαλήθευση – πιστοποίηση, μεταξύ άλλων: 
 Γίνεται έλεγχος της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού 

αντικειμένου της επένδυσης. 
 Επιβεβαιώνεται τόσο η ψηφιακή αναβάθμιση της 

επιχείρησης κατά δύο (2) τουλάχιστον ψηφιακές βαθμίδες, 
όσο και η μετάβαση στη βαθμίδα που δηλώθηκε κατά την 
ένταξη. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει καταταγεί 
στην ανώτερη βαθμίδα Β επιβεβαιώνεται η ψηφιακή 
αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα. 
 

Καταβολή ενίσχυσης 
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η 
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η 
εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της 
προκαταβολής) σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή 
δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της 
δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για στην 
υλοποίηση της επένδυσης. 
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 
40% της δημόσιας χρηματοδότησης έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από αναγνωρισμένο 
ίδρυμα. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης εκ νέου 
προκαταβολής σε δικαιούχο που έχει λάβει προκαταβολή όταν 
ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, με 
διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής, ωστόσο η 
συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης. 
Η ενδιάμεση καταβολή καταβάλλεται έπειτα από υποβολή 
σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς 
δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων 
δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του 
Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. 
Η ενδιάμεση καταβολή στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορεί να 
υπερβεί το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. 
Η αποπληρωμή του έργου καταβάλλεται μετά την επιτόπια 
επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική 
παραλαβή του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης.  
 
Χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού 
(Escrow Account) 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος 
δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού 
με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού»,    
προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε 
ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε 
Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον ΕΦ δαπάνες 
απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του. 
Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση Escrow Account 
ωστόσο εφόσον επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση Ενδιάμεσης 
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών, αλλά και σε έντυπη 
μορφή την τυποποιημένη δήλωση προσχώρησης. 
 
Η δυνατότητα της εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης 
σε τράπεζα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος 
προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow 
Account. 
 
Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 
επιτρέπονται έως δύο (2) τροποποιήσεις του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου 
χωρίς να αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου. 
 



 
   ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ  
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Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης που επιφέρει 
ως συνέπεια την μη κάλυψη του στόχου της ψηφιακής 
αναβάθμισης που τέθηκε κατά την ένταξη. 

 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 
επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως: 
  Αλλαγή υπεύθυνου έργου. 
  Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 
  Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης. 
  Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης. 
 Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός 
της ίδιας κατηγορίας περιφέρειας 

  Αλλαγή δαπάνης/δαπανών συνολικής αξίας ίσης, ως 
ποσοστό, με το 20% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ 
του επενδυτικού σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες εντός της 
ίδιας Κατηγορίας δαπανών. 

Οι τροποποιήσεις με τους προαναφερόμενους περιορισμούς, 
μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης / 
πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό, χωρίς να 
απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. 
                                                                                                   


