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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας 
Τμήμα Γ’ Καινοτομίας

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      10-02-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 14155 - 10-02-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Μεσογείων 14-18
: 115 27, Αθήνα
: Θεώνη Σοφιανοπούλου
: 2131300160
: tsof@gsrt.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266) 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

Τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) όπως ισχύει .

3. του ν. 4738/2020 και ειδικά το Κεφάλαιο Ε΄ για τη θέσπιση του κατάλληλου οργανωτικού 

πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης 

«Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας 

(Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης) (Α΄ 207).

4. του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
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της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

5. του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως 

τα άρθρα 189 έως 204 (Α΄130)

6. των άρθρων 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών 

της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

7. του ν. 4772/2021 (Α΄ 17) και ειδικά το άρθρο 42 «Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α΄119).

9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121), όπως διορθώθηκε (Α΄126) και ισχύει.

10.του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού.

11. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).

12. του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία 

Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).

13. της με αριθμ. Υ2/09.07.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).

14. της με αριθμ. Πρ. 48/01.08.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο 

Δήμα» (B΄3100). 

15. της με αριθμ. Πρ. 80327/01.08.2019 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511).

16. της με αριθμ. Πρ. 123476/04.12.2019 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 

εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Β΄4452).

17. της  υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινής Υπουργικής Απόφασης / ΚΥΑ 

με τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με 
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ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων 

ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 

18. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

19. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

20. του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

21. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής 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 («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») (O.J ΕΕ L 187 της 

26.6.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

22.της υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

23. της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την έγκριση της αξιολόγησης του Σ.Α.Α. για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

24. της υπ’ αριθμ. πρωτ 119126 ΕΞ 2021/29.09.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

25. της Απόφασης υπ’ αριθμ. 119138/28.09.2021 (Β’ 4499) του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

26. του εγκεκριμένου Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΤΑΑ

27.του με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150266/10.11.2021 αίτημα για την ένταξη της Δράσης 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

28. της υπ’ αριθ. πρωτ. 156434/8.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΣ7Η-11Π) απόφασης ένταξης της Δράσης 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

29. της υπ’ αριθμ 10828 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 27.01.2022 / ΓΝ. 016/22 Γνωμοδότηση της Κεντρικής 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. 
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30. του με Α.Π. 13939 ΕΞ 2022 / ΥΟΙΚ 02.02.2022 εγγράφου του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: «Έγκριση πρόσκλησης «Πρόσκληση προς δικαιούχους 

επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης κατ’ εφαρμογήν 

της υπό στοιχεία Γ Π. οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ στο 

πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου 

Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 

5150266) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον 'Αξονα 3.3: Ενίσχυση της 

προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας.

2. Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ, ανέρχεται σε 250.000.000 ΕΥΡΩ.

3. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας.

4. Η Δράση απευθύνεται προς Δικαιούχους επιχειρήσεις που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού 

αυτόματης επιστροφής (clawback), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, σύμφωνα με τα ως 

κατωτέρω οριζόμενα, θα εισφέρει δε στους γενικούς στόχους που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) φιλοδοξεί μέσω μεταρρυθμίσεων 

και επενδύσεων να συμβάλει: 

•  στον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας COVID-

19

• στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 

κοινωνική ανθεκτικότητα 

Επί πλέον στοχεύει στην κινητοποίηση σημαντικών πόρων του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό  την 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να επιτευχθούν μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους έξι πυλώνες που θέτει το Άρθρο 3 του 

Κανονισμού για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), με ιδιαίτερη έμφαση στην 

πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση.
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Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια 

για τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και την παρακολούθηση 

και τον συντονισμό της υλοποίησης των Δράσεων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 

πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. (Ν. 4738/2021 αρ 271).

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης στη ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας : https://greece20.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με τη Δράση παρέχονται από τον Φορέα Υλοποίησης /Φ.Υ., ήτοι τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, https://gsri.gov.gr/

5. Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν βάσει των προβλεπομένων στην πρόσκληση της 

Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Πρόσκληση της 

Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο 

τρόπος υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους προς 

ενίσχυση, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης τους, οι υποχρεώσεις των 

δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

6. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η Απριλίου 2022 και ώρα 

15:00. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού αιτήματος 

ενίσχυσης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης.

Επιτρέπεται η ακύρωση του ηλεκτρονικού αιτήματος ενίσχυσης από την αιτούσα επιχείρηση, (από 

τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει αίτηση 

ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης στη Δράση, ήτοι έως την 

26η.04.2022 και ώρα 15.00. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις υποψήφιες 

επιχειρήσεις μέσω του helpdesk του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων/ ΠΣΚΕ, 

(http://www.ependyseis.gr/mis)

Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από το υποβληθέν αίτημά 

τους, τη διαγραφή των δεδομένων του αιτήματος από το ΠΣΚΕ και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής 

νέου αιτήματος ενίσχυσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

https://greece20.gov.gr/
https://gsri.gov.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
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Η υποβολή αιτήματος ενίσχυσης συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΓΓΕΚ συλλογής στοιχείων 

που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων των αρμόδιων φορέων (π.χ. ΑΑΔΕ, κ.α.) καθώς 

και την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και 

διασταυρώσεις κατά την υποβολή, άντληση επικαιροποιημένων στοιχείων, αξιολόγηση, 

παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων), 

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), 

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση 

της εν λόγω Δράσης. 

Ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς την ΓΓΕΚ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο 

Υποβολής, επέχουν θέση κοινοποίησης, συνεπάγονται την έναρξη όλων των σχετικών εννόμων 

συνεπειών και την τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η 

τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.  

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr

της ΓΓΕΚ https://gsri.gov.gr

https://greece20.gov.gr/
https://gsri.gov.gr/
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8. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & 

Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα 

παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

- Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. επικ. 213-1300157, e-mail: dape@gsrt.gr

-Παρασκευή Οικονόμου, τηλ. επικ. 213-1300171, e-mail: p.oikonomou@gsrt.gr

- Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. επικ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr

    
     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑZΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ

Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Οικονομικών, Γρ. Υφυπουργού κου Θ. Σκυλακάκη
-  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γρ. Υπουργού  κου Α.Σ. Γεωργιάδη
-  Υπουργείο Υγείας 
-  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) 
-  ΚΕΜΚΕ 
-  ΕΥΚΕ 

Εσωτ. Διανομή:
 Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας (Έρευνα και Καινοτομία) (Γραμματεία)
 Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)
 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    

κ.α.α.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

mailto:dape@gsrt.gr
mailto:p.oikonomou@gsrt.gr
mailto:tsof@gsrt.gr
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  / Γ.Γ.Ε.Κ.

Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας

'Αξονας 3.3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του 
συστήματος υγείας

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης 
επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης 

κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ 

στο πλαίσιο του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ID: 16816

MIS: 5150266

      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται κατωτέρω:

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ   ΟΡΟΥ
Ανάκτηση Η επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα.

Αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή 
υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία 
αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Δημοσιονομική 
διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συμμετοχής σε 
ένα έργο.

Δικαιούχος Για την παρούσα Δράση Δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές οι επιχειρήσεις που 
εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν ενίσχυση. 
Για την παρούσα Δράση ως Δικαιούχος ………………………………………..

Δράση

Σύνολο καθορισμένων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) 
μεταρρυθμίσεων ή και επενδύσεων, που έχουν προσδιορισθεί ως οικονομικά και τεχνικά 
αυτοτελείς, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΤΑΑ, συμβάλλουν 
στους πυλώνες αυτού και έχουν καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, ορόσημα και στόχους

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή).

Κρατική ενίσχυση

Η ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Περιλαμβάνει, επίσης, τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά την έννοια των Κανονισμών (ΕΕ) 1407/2013 (L 
352/1), 1408/2013 (L 352/9) και 717/2014 (L 190/45).

Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα I του ΕΚ 
651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της πρόσκλησης)

Παρατυπία

Κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού 
δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση 
ή/και εφαρμογή του ΤΑΑ, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταλογισμό σε αυτόν αδικαιολόγητης 
δαπάνης.

Πραγματικός 
Δικαιούχος

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά 
μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή 
δραστηριότητες μιας εταιρείας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), η 
οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει

ΠΣΚΕ

Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφορικό 
σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαμβάνει τις διαδικασίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των 
δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες 
περιγράφονται σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων και 
των Κρατικών Ενισχύσεων.

Πρόσκληση Κάθε είδους ανοιχτή προκήρυξη προς δυνητικούς Δικαιούχους/ Τελικούς Αποδέκτες 
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου: το σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε 
αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες 
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αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων.

Ταμείο  (Τ.Α.Α.) Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας Υλοποίησης Ο φορέας που έχει ορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ευθύνης και
έχει την αρμοδιότητα να υλοποιήσει την οικεία Δράση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης 
επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών 
σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεισφέρει στη μεταρρύθμιση του συστήματος clawback για τον 
μεσοπρόθεσμο δραστικό περιορισμό του και ταυτόχρονος συμψηφισμός επιστροφών clawback με δαπάνες 
κλινικών μελετών, δαπάνες για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης (έργα Ε&Α) ή επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής που υλοποιούνται από φαρμακευτικές εταιρείες. Στοχεύει δε 
στην αντιστροφή της τάσης αυξήσεως και τον δραστικό περιορισμό του clawback με ταυτόχρονη ανακούφιση 
των αρνητικών επιπτώσεων του clawback με αντιστάθμιση ενός ποσοστού των επενδύσεων μιας 
φαρμακευτικής εταιρείας με το οφειλόμενο ποσό clawback των υπόχρεων εταιρειών για την περίοδο 2021-
2023, καθώς και πολιτικές για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η Δράση εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα στον:

ΑΞΟΝΑ 3.3 «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του  
συστήματος υγείας» 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η Δράση είναι: 

1. Ο ν. 4052/2012 (Α’ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου "Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 11 αυτού. 

2.  Ο ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 4712/2020 (Α’ 146) και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 22Α και 23 αυτού. 

3.  Ο ν. 4633/2019 (Α’ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις 
για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 20 αυτού. 

4.  Ο ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινή Υπουργική Απόφαση / ΚΥΑ με 
τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με 
ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων 
ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 
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6. Η υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινή Υπουργική Απόφαση / ΚΥΑ με 
τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με 
ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων 
ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 

7. Ο Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

8.  Η με Α.Π. 120141/ΕΞ2021 Απόφαση  Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 
2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

9.  Το άρθρο 3 του Ν.4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» 

10.  Η κοινή υπουργική απόφαση / ΚΥΑ με αριθμό 100335 /28.06.2019 (Β΄ 2600) και τίτλο: 
«Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με 
την με αριθμό 79230/26.07.2021 (Β΄3293) ΚΥΑ. 

11. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Ευρωπαϊκής 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 («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») (Ο.J. EE L 187/1 της 
26.6.2014), όπως ισχύει.

12. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/1237 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2021 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης και ειδικά την παράγραφο 4γ του άρθρου 1 αυτής.

13. Την με α.π. 156434 ΕΞ 2021/ 08.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΣ7Η-11Π) Απόφαση Ένταξης του Έργου 
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266) στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next 
Generation EU.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ/ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2.1 Ορισμοί του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και του 
κεφαλαίου Ι αυτού

1.Οι ενισχύσεις για έργα Ε&Α χορηγούνται πληρουμένου του συνόλου των προϋποθέσεων του άρθρου 25 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και του κεφαλαίου Ι αυτού και 
αφορούν σε:
«Βιομηχανική Έρευνα» ορίζεται 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 συμπεριλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων 
σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς 
και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα και ιδιαίτερα για 
την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
«Πειραματική Ανάπτυξη» ορίζεται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων 
επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, τον 
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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 επικύρωση 
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 σχεδίων 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 επικύρωσης. 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.

«Μελέτη Σκοπιμότητας» ορίζεται η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, 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. 

2. Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, τα μέτρα 
περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 
107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 13 και 14 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και του κεφαλαίου Ι του Κανονισμού.

Συγκεκριμένα αφορούν σε:

i) Αρχική επένδυση:

α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 
σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης· ή

β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε 
κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και 
αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης

Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης. Οι 
ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική 
δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

ii) Αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα:

 α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση 
ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην 
εγκατάσταση·

β) η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα 
είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, 
υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων 
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ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν 
από την αγορά·

iii) ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα: κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος 
αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και 
ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς.

2.2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1) Ως έργο έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων («Έργο Ε&Α») νοούνται όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία ένα φαρμακευτικό προϊόν, (π.χ. ανάπτυξη πρώτης 
ύλης για την παραγωγή φαρμάκου, φάρμακο αναφοράς, γενόσημο, υβριδικό, βιοομοειδές, ανάπτυξη 
λογισμικού ερευνητικών εφαρμογών, προϊόντα που προάγουν την θεραπευτική αγωγή κ.λπ.) σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Αποτελείται από δέσμες εργασιών, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών και περιλαμβάνει σαφείς στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα.

2.Στην περίπτωση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) φαρμακευτικών προϊόντων, αφορούν όλες τις 
ενέργειες που πραγματοποιούνται προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία ένα φαρμακευτικό προϊόν και 
ειδικότερα αφορούν τις παρακάτω ενέργειες - στάδια ανάπτυξης ως ακολούθως:

α) Πραγματοποίηση εργαστηριακής Ε&Α φαρμακοτεχνικής μορφής (μελέτες προμορφοποίησης, 
μορφοποίησης, μεθόδων ανάλυσης κλπ), έρευνας και ανάπτυξης πρώτης ύλης για την παραγωγή φαρμάκου 
καθώς και μεθόδων ανάλυσης και ανάπτυξης λογισμικού ερευνητικών εφαρμογών. 

β) Κλινικές  δοκιμές φάσεων 1,2 και 3, που είναι απαραίτητες για την συμπλήρωση του εγκριτικού φακέλου 
του προϊόντος (αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, φαρμακοκινητικής/ φαρμακοδυναμικής, βιοϊσοδυναμίας, 
σταθερότητας κλπ) και αφορούν χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ή επέκτασης / τροποποίησης 
χορηγηθείσας άδειας. Οι ανωτέρω δοκιμές των φάσεων 1,2 και 3 αναγνωρίζονται υπό την προϋπόθεση ότι 
διενεργούνται με την διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία, από φορέα που έχει την αντίστοιχη 
πιστοποίηση και υποδομές και διενεργούνται στην Ελλάδα εκτός εάν η τεχνογνωσία και η παραγωγή του 
σκευάσματος που θα αξιολογηθεί μέσω της κλινικής μελέτης έχει αναπτυχθεί και παραχθεί στην Ελλάδα και 
δεν υπάρχει αντίστοιχος πιστοποιημένος φορέας να υλοποιήσει την κλινική μελέτη.

γ) Παραγωγή δοκιμαστικών παρτίδων και αξιολόγηση της διεργασίας σε πιλοτική κλίμακα με ικανό μέγεθος 
και αριθμό παρτίδων.

δ) Έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται με τελικό σκοπό την 
αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της συμμόρφωσης της θεραπευτικής αγωγής, όπως ψηφιακής τεχνολογίας, 
τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, ασφάλειας δικτύων και δεδομένων, ελέγχου 
ποιότητας παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, αποθήκευσης και διαχείρισης 
αρχείων και πληροφοριών.

ε) Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, διαχείριση ερευνητικών έργων και τακτική παρακολούθηση και 
επίβλεψη κλινικών δοκιμών που διεξάγονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

2) Ως επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης προϊόντων ή υποδομών ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών 
παραγωγής («Επενδυτικό Σχέδιο») νοείται κάθε ενέργεια που σκοπό έχει την υλοποίηση αρχικής επένδυσης, 
που αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέας παραγωγικής διαδικασίας ή εργαστηριακής ερευνητικής υποδομής 
ανάπτυξης προϊόντων, στην αύξηση της δυναμικότητας αυτών και στην βελτίωση της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.
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3) Ως Δικαιούχος για Έργο Ε&Α και Επενδυτικό Σχέδιο νοείται ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμάκων ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα εφόσον ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, και εν γένει 
κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της 
φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Ειδικά για Επενδυτικά Σχέδια δικαιούχοι είναι επίσης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στους κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ 21.10, 21.20, 26.60, 32.50, 
17.22 και 72.11 και υποχρεούνται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback).

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

3.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Αντικείμενο/στόχος της Δράσης είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback για τον μεσοπρόθεσμο 
δραστικό περιορισμό του και ταυτόχρονος συμψηφισμός επιστροφών clawback με δαπάνες κλινικών μελετών, 
δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ή επενδυτικές δαπάνες των υπόχρεων για την επιστροφή εταιριών, για την 
περίοδο 2021-2023, καθώς και πολιτικές για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η συνολική ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 250.000.000 ΕΥΡΩ. 

Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Δράση καθ’ όλη τη διάρκειά της [υποβολή αιτήματος ενίσχυσης, έλεγχος πληρότητας, (ενδεχόμενο) αίτημα 
τροποποίησης του αιτήματος ενίσχυσης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης, και επαλήθευση αυτού], 
υλοποιείται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων / Π.Σ.Κ.Ε. είτε με απευθείας 
ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δυνητικούς 
δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

25.000.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη 

40.000.000,00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Αττική

170.000.000,00

Στερεά Ελλάδα 15.000.000,00

Νότιο Αιγαίο -

ΣΥΝΟΛΟ 250.000.000,00

Για την καλή εκτέλεση της δράσης και την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων έργων που 
συγκεντρώνουν την προβλεπόμενη βαθμολογία, δύνανται να μεταφέρονται αδιάθετα κονδύλια μεταξύ των 
κατηγοριών περιφέρειας της χώρας.
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4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στην παρούσα Δράση Φορέας ευθύνης είναι το Υπουργείο Υγείας και Φορείς υλοποίησης το Υπουργείο 
Υγείας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήματα ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλουν οι δικαιούχοι που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού 
αυτόματης επιστροφής (clawback), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, σύμφωνα με τα ως κατωτέρω 
οριζόμενα.

Ως Δικαιούχος για Έργο Ε&Α και Επενδυτικό Σχέδιο νοείται ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμάκων ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα εφόσον ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, και εν γένει 
κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της 
φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Ειδικά για Επενδυτικά Σχέδια δικαιούχοι είναι επίσης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στους κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ 21.10, 21.20, 26.60, 32.50, 
17.22 και 72.11 και υποχρεούνται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback). 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στις διαδικασίες συμψηφισμού της 
διάταξης της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και της παραγράφου 
1β) του άρθρου 100 του Ν.4172/2013, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, είναι οι ακόλουθες:

α)  η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των δικαιούχων

β) η ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) έως 31.12.2020.

γ) η καταβολή των ποσών επιστροφής (rebate) από το 2021 και εντεύθεν.

δ) αποκλείεται η καταβολή ενισχύσεων υπέρ επιχειρήσεων κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, 
κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται 
παράνομη και ασυμβίβαστη. 

ε) δεν ενισχύονται οι προβληματικές επιχειρήσεις  σύμφωνα με τον ορισμό του αρ. 2 παρ. 18 του καν. ΕΕ 
651/2014 (Παράρτημα VI της παρούσας). Ωστόσο, κατά παρέκκλιση δύναται να ενισχύονται επιχειρήσεις που 
δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

5.1 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝ. Ε.Ε. 651/2014

Α. Ο Καν. Ε.Ε. 651/2014 δεν εφαρμόζεται:

1. στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και 
συγκεκριμένα στις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και 
λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 
δραστηριότητα·

2. στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων

3. στους τομείς Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (εξαίρεση τα έργα R&D στα οποία εφαρμόζεται),

4. στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (εξαίρεση τα έργα 
R&D στα οποία εφαρμόζεται),
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5. στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την 
τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται 
στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν 
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·

6. στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που 
εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου

7. στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά 
παράνομα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται ιδίως:

α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια 
εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να έχει, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής 
της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·

β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες·

γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των 
αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

8. όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται από τον κανονισμό όσο και 
στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς ή δραστηριότητες της δεύτερης αυτής 
περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους 
εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

9. για τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, η παρούσα δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν 
τα ακόλουθα όρια:

i) εάν το έργο αφορά κυρίως βιομηχανική έρευνα: 20 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο. 

ii) εάν το έργο αφορά κυρίως πειραματική ανάπτυξη: 15 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο. 

iii) ενισχύσεις για μελέτες σκοπιμότητας κατά την προετοιμασία ερευνητικών δραστηριοτήτων: 7,5 εκατ. 
ευρώ ανά μελέτη.

Τα όρια που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 9 δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό 
διαχωρισμό των έργων ενίσχυσης.

Β. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν εφαρμόζεται και δεν δύναται να 
υπερβαίνει τα κατωτέρω όρια :

α) στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα του άνθρακα, στον 
ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών·

β) στις ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε στις ενισχύσεις για 
παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας, εκτός από τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας·

γ) για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις: το «προσαρμοσμένο ποσό της ενίσχυσης», που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον μηχανισμό που διευκρινίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, 
προκειμένου για επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100 εκατ. ευρώ. Κάθε αρχική επένδυση του ίδιου 
δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών 
για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια επιπέδου 3 της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών 
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μονάδων, θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο. Όταν το ενιαίο επενδυτικό έργο αποτελεί μεγάλο 
επενδυτικό έργο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το ενιαίο επενδυτικό έργο δεν υπερβαίνει το 
προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά έργα. 

δ) σε επενδυτικά σχέδια που δεν πραγματοποιούνται σε επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση περιοχή, βάσει 
του ισχύοντος χάρτη περιφερειακών  ενισχύσεων ΧΠΕ 2022-2027 που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Χ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. 2022-2027.

Γ.  Όσον αφορά την σώρευση ενισχύσεων:

 Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. 

 εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με 
κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες 
εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, 
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι 
ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας 

 οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, 
εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες 

 δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για 
τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα 
υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην 
ενίσχυση αυτή 

 οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν σωρεύονται με 
οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η 
σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III 
του Kαν. 651/2014.

Δ. Όσον αφορά τον χαρακτήρα κινήτρου:  

Βάσει του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014, οι ενισχύσεις πρέπει να έχουν χαρακτήρα κινήτρου. Για τους 
σκοπούς της παρούσας ο χαρακτήρας κινήτρου τεκμαίρεται εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει την αίτηση 
ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. 

Ως έναρξη εργασιών / δαπανών των έργων ορίζεται το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των εργασιών 
που αφορούν στην 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.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων Ε&Α, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 
της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) και του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, είναι οι ακόλουθες:

α) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού (εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου), που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου έρευνας και ανάπτυξης 
κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, και 
τεχνικό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες τεχνικού προσωπικού, δεν δύναται να υπερβαίνουν σε 
ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%), επί του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της ερευνητικής ομάδας του 
έργου. 
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β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, 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 που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται 
με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές·

γ) δαπάνες για κτίρια στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, 
επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες 
υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. 

δ) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, 
νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι.), συγκεκριμένου 
τμήματος έργου έρευνας και ανάπτυξης ή/και υπηρεσίας απαραίτητης για την υλοποίηση των δράσεων Ε&Α.

Οι επιλέξιμες για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών 
προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος του ερευνητικού έργου Ε&Α και κλινικών δοκιμών δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των έργων. Εξαιρούνται 
από το όριο της παραγράφου (70%) δαπάνες υπεργολαβίας που καταβάλλονται σε ΝΠΔΔ.  

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, 
εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.2. Οι δαπάνες που σχετίζονται με 
την εκτέλεση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) και παραγράφων 6 έως και 
8 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, είναι οι 
ακόλουθες:

α) Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού:

α1) Δαπάνες αγοράς ή κατασκευής, ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών, ειδικών, βοηθητικών εγκαταστάσεων 
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της αλυσίδας ανάπτυξη-παραγωγή-αποθήκευση προϊόντων έως 45% 
του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

α2) Επενδυτικές δαπάνες στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 6 του άρθρου 14 
του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. 

Συγκεκριμένα: Τα  αποκτώμενα  στοιχεία  ενεργητικού  πρέπει  να  είναι  καινούρια,  εκτός  αν  αποκτώνται  
από  ΜΜΕ  ή  αν  πρόκειται  για  την απόκτηση  επιχειρηματικής  εγκατάστασης.  Οι  δαπάνες  που  
συνδέονται  με  τη  μίσθωση  ενσώματων  στοιχείων  ενεργητικού  μπορούν να  λαμβάνονται  υπόψη  υπό  τις  
ακόλουθες  προϋποθέσεις: 

α) για τα γήπεδα και τα κτίρια, η μίσθωση  πρέπει  να  συνεχίζεται  για  τουλάχιστον  πέντε  έτη  μετά  την  
αναμενόμενη  ημερομηνία ολοκλήρωσης  του  επενδυτικού  έργου  στην  περίπτωση  μεγάλων  επιχειρήσεων  
ή  τρία  έτη  στην  περίπτωση  των  ΜΜΕ· 

β) για τις μονάδες παραγωγής  ή  τα  μηχανήματα,  η  μίσθωση  πρέπει  να  λαμβάνει  τη  μορφή  
χρηματοδοτικής  μίσθωσης  και  να περιλαμβάνει  υποχρέωση  αγοράς  των  στοιχείων  ενεργητικού  από  τον  
δικαιούχο  της  ενίσχυσης  κατά  τη  λήξη  της  περιόδου μίσθωσης. 

Σε περίπτωση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 
2 σημείο 49, λαμβάνονται  υπόψη  μόνον  οι  δαπάνες  για  την  αγορά  των  στοιχείων  ενεργητικού  από  
τρίτους  οι  οποίοι  δεν  σχετίζονται  με  τον αγοραστή.  Η  συναλλαγή  πραγματοποιείται  υπό  τους  όρους  
της  αγοράς.  Στην  περίπτωση  που  έχει  ήδη  χορηγηθεί  ενίσχυση  για την  απόκτηση  στοιχείων  
ενεργητικού  πριν  από  την  αγορά  τους,  το  κόστος  των  εν  λόγω  στοιχείων  ενεργητικού  αφαιρείται  από 
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τις  επιλέξιμες  δαπάνες  που  συνδέονται  με  την  απόκτηση  επιχειρηματικής  εγκατάστασης.  Όταν  ένα  
μέλος  της  οικογένειας  ή  ένας υπάλληλος  του  αρχικού  ιδιοκτήτη  αναλαμβάνει  μια  μικρή  επιχείρηση,  
δεν  ισχύει  ο  όρος  ότι  τα  στοιχεία  ενεργητικού  πρέπει  να αγοράζονται  από  τρίτους  που  δεν  σχετίζονται  
με  τον  αγοραστή.  Η  απόκτηση  μετοχών  δεν  συνιστά  αρχική  επένδυση.

α3) Ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (καθαροί χώροι παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, 
εκσυγχρονισμός αποθηκών κλπ).

β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία συμβιβάζονται με τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 14 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 έως 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. Τα 
άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφ’ όσον πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση·

β) πρέπει να είναι αποσβεστέα

γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον 
αγοραστή και

δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση 
και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή 
τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.

3. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις για την υλοποίηση θεμελιώδους 
αλλαγής στην παραγωγική διαδικασία, οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 
στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη 
διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 

Όσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι 
επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της 
έναρξης των εργασιών.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές χορηγούνται μόνον αν συνοδεύονται από την 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης στις ενισχυόμενες υποδομές σε διαφανή βάση και χωρίς διακρίσεις.

4. Οι ως ανωτέρω δαπάνες, είναι περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή.

5.  Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων που καταβάλλονται σε 
περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες 
δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της 
ενίσχυσης.

7. ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Για τα έργα Ε&Α το υπολογισθέν ποσό συμψηφισμού ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα έργα 
βιομηχανικής έρευνας και τις μελέτες σκοπιμότητας το 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες 
επιχειρήσεις και 70% για μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχα 25%, 35% και 45% για έργα πειραματικής 
ανάπτυξης όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014. 

ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ



Σελίδα 14 από 29

2. Για τα επενδυτικά σχέδια Οι ενισχύσεις χορηγούνται στις ενισχυόμενες περιοχές όπως αυτές 
προσδιορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Χ 
της παρούσας. Το υπολογισθέν ποσό συμψηφισμού ανά δικαιούχο αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης η οποία, 
εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει την μέγιστη έντασης 
ενίσχυσης του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή όπου πραγματοποιείται η επένδυση,. Για τα μεγάλα επενδυτικά έργα, το 
ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20 του Καν. ΕΕ 651/2014.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Για τα επενδυτικά σχέδια ισχύουν επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

ι) Κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφερειακή ενότητα, 
θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο. Όταν το ενιαίο επενδυτικό έργο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό 
έργο (ορισμός σημείου 52 άρθρου 2 Καν. ΕΕ 651/2014), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το ενιαίο 
επενδυτικό έργο δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά έργα.

ιι) Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των 
επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν 
περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

ιιι) Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει 
προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική 
επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο 
ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

ιv) Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, ή 
τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει 
την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την 
περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική 
ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΑ

Με την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β 4498) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
καθορίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (εφεξής «ΣΔΕ») των Δράσεων και
των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
Το ΣΔΕ έχει ως στόχο την ενεργή παρακολούθηση των έργων, την έγκαιρη επίτευξη των συμφωνημένων 
οροσήμων και στόχων, και τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των κονδυλίων. Το σύστημα διέπεται από 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο εθνικό 
και ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, 
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

Το ΣΔΕ περιλαμβάνει διαδικασίες (προληπτικούς ελέγχους, διοικητικές επαληθεύσεις, επιτόπιους ελέγχους) 
που καλύπτουν όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, και διασφαλίζει την 
επαρκή διαδρομή ελέγχου και την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν παρατυπιών ή ενδείξεων απάτης, οι οποίες θα 
αναφέρονται στα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.
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Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(εφεξής «Εγχειρίδιο Διαδικασιών») συγκροτείται από όλα τα εκδοθέντα από την Υπηρεσία Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) έγγραφα αναφορικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών και το σύνολο των 
πρότυπων εντύπων και εγγράφων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των Δράσεων και 
Έργων του ΤΑΑ, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΑΑ, επαρκή διαδρομή ελέγχου και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ.

Στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνονται αναλυτικές Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων (Δ1_Οδ.2).

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ του ΤΑΑ δύναται να αναθεωρείται ή να συμπληρώνεται τακτικά, σύμφωνα 
με τις ανάγκες που εντοπίζονται αρμοδίως από την ΕΥΣΤΑ. Το Εγχειρίδιο, και κάθε αναθεώρηση που γίνεται 
στα έγγραφα που περιλαμβάνει, εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΕΥΣΤΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
αυτής: www.greece20.gov.gr. 

Η εφαρμογή του ΣΔΕ και του Εγχειριδίου διαδικασιών είναι υποχρεωτική από όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, αλλά και στην υλοποίηση αυτών στο κατάλληλο επίπεδο.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το αίτημα ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis με τις 
ενδείξεις: 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)»

ή/και 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)»

Η πρόσκληση προς υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης θα είναι ανοικτή από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 
την 28η Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

Η ΓΓΕΚ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω 
στοιχείων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ, https://gsri.gov.gr, και του Ταμείου Ανάκαμψης 
https://greece20.gov.gr/

Ο δυνητικός δικαιούχος που υποβάλλει το αίτημα ενίσχυσης, κατά την υποβολή του οποίου υποχρεούται 
σωρευτικά:

 να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής αιτήματος ενίσχυσης έργου 
Ε&Α ή / και επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό εμφανίζεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ : ΕΝΤΥΠΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε&Α και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
αντίστοιχα, .

 να επισυνάψει στο  ΠΣΚΕ τα έντυπα υποβολής αιτήματος ενίσχυσης έργων Ε&Α ή/ και επενδυτικών 
σχεδίων και τυχόν τεκμηριωτικά στοιχεία (φωτογραφίες, προσφορές, σχέδια κλπ) τα οποία κρίνονται 
αναγκαία από τον αιτούντα,
να επισυνάψει τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της προβληματικότητας, του μεγέθους και του τόπου 
εγκατάστασης της επένδυσης με βάση τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ και VΙ καθώς και τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ VΙΙ 

http://www.greece20.gov.gr/
about:blank
https://gsri.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
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 να επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως 
υπογεγραμμένη,  στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων της 
επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). (κατ’ ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ/VAT και ημερομηνία 
γέννησης). Για τις περιπτώσεις οντοτήτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, προσκομίζεται και 
σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο. Για τις περιπτώσεις 
εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, 
προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και 
νόμου.   Η υποχρέωση προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων 
εφαρμόζεται και για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι αλλοδαπός φορέας, οπότε και 
προσκομίζεται κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 
προέλευσής του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άρθρου 36 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

 να οριστικοποιήσει το αίτημα ώστε αυτό να καταστεί διαθέσιμο προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η υποβολή 
να ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης, ως ορίστηκε ανωτέρω. 
Μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων 
ενίσχυσης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αιτήματος ενίσχυσης.

Το αίτημα ενίσχυσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα 
στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτήν. Η τυχόν ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στο αίτημα 
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, αυτή θα πρέπει να εμφανίζει ταύτιση 
περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των 
αιτήσεων, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος.

Επιτρέπεται η ακύρωση του ηλεκτρονικού αιτήματος ενίσχυσης από την αιτούσα επιχείρηση, (από τον 
δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει αίτηση ακύρωσης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης στη Δράση, ήτοι έως την 26η.04.2022 και ώρα 15.00. Η 
αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις υποψήφιες επιχειρήσεις μέσω του helpdesk του 
Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων/ ΠΣΚΕ, (http://www.ependyseis.gr/mis)

Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από το υποβληθέν αίτημά τους, τη 
διαγραφή των δεδομένων του αιτήματος από το ΠΣΚΕ και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος 
ενίσχυσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Η υποβολή αιτήματος ενίσχυσης συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΓΓΕΚ συλλογής στοιχείων που 
βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων των αρμόδιων φορέων (π.χ. ΑΑΔΕ, κ.α.) καθώς και την 
περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και 
των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται: 
 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την 

υποβολή, άντληση επικαιροποιημένων στοιχείων, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των 
υποχρεώσεων των δικαιούχων), 

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), 

http://www.ependyseis.gr/mis
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 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω 
Δράσης. 

Ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς την ΓΓΕΚ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής, 
επέχουν θέση κοινοποίησης, συνεπάγονται την έναρξη όλων των σχετικών εννόμων συνεπειών και την 
τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί 
προσωπικών δεδομένων.  

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, με την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος ενίσχυσης, να 
συμπληρώσουν στο ΠΣΚΕ όλα τα απαιτούμενα πεδία, σύμφωνα με τα έντυπα υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης 
έργων Ε&Α ή και επενδυτικών σχεδίων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ παρούσης. 

Στοιχεία για την παραλαβή του αιτήματος ενίσχυσης 
Τα έντυπα υποβολής αιτήματος ενίσχυσης έργων Ε&Α ή/ και επενδυτικών σχεδίων αναρτώνται στο ΠΣΚΕ 
και θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επί πλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα 
πρέπει να είναι μικρότερο των 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

11.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ -
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής η ΓΓΕΚ εξετάζει / ελέγχει την πληρότητα εκάστου αιτήματος, 
δύναται δε να ζητήσει διευκρινίσεις ή / και συμπληρωματικά στοιχεία και ενημερώνει τους δυνητικούς 
δικαιούχους, εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε / 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του 
αιτήματος ενίσχυσης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων από τους δικαιούχους. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται 
από τα στελέχη της ΓΓΕΚ (εκτός ΠΣΚΕ), τα οποία συμπληρώνουν το σχετικό κατάλογο ελέγχου πληρότητας 
και επιλεξιμότητας.

Επισημαίνεται ότι κατά τον ως άνω έλεγχο, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να 
επαληθευθεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθεί η ανάγκη αντιμετώπισης  
φαινομένων απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. 

1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική και διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία έχει ορισθεί Φορέας Υλοποίησης της Δράσης. και η οποία αναλαμβάνει 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και 
της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων ενίσχυσης διενεργείται σε δύο φάσεις.

Η ΓΓΕΚ διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και ότι απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων, στη βάση σχετικού εντύπου. Επίσης, μεταξύ 
άλλων, μεριμνά για την παροχή των διευκρινίσεων που ενδεχομένως ζητηθούν και τη διαβίβαση των φακέλων 
προς αξιολόγηση όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα κατωτέρω.

Στελέχη της ΓΓΕΚ είναι αρμόδια για τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας των αιτήσεων 
χρηματοδότησης και η αρμόδια για την Δράση Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και 
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Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ της ΓΓΕΚ υποβάλλει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή, (βλέπε κατωτέρω), τον οριστικό 
κατάλογο αξιολόγησης της 1ης Φάσης. Η αξιολόγηση της 2ης φάσης γίνεται από Εμπειρογνώμονες.

2. Εμπειρογνώμονες

Κάθε αίτημα ενίσχυσης το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, αξιολογείται από έναν 
εμπειρογνώμονα. Οι εμπειρογνώμονες ορίζονται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Καινοτομίας και προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/ΜΠΑ της ΓΓΕΚ ή και εκτός 
αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πρέπει 
δε να διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του αξιολογούμενου αιτήματος 
ενίσχυσης. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης θα είναι στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων το 
απαραίτητο υλικό.

Οι εμπειρογνώμονες δε δικαιούνται να ασχοληθούν με την επαλήθευση / πιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
των έργων.

Οι εμπειρογνώμονες συντάσσουν για κάθε αίτημα ενίσχυσης Ειδικό τυποποιημένο Φύλλο Αξιολόγησης, όπου 
το βαθμολογούν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης (βλέπε κατωτέρω), με επαρκή τεκμηρίωση για κάθε 
κριτήριο .Το συμπληρωμένο φύλλο αξιολόγησης διαβιβάζουν ως pdf αρχείο στη Γνωμοδοτική Επιτροπή.

3. Γνωμοδοτική Επιτροπή

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της Δράσης θα συσταθεί τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή με Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. Στην Απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ό,τι άλλο απαιτείται. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει την εποπτεία 
όλων των φάσεων της Διαδικασίας Αξιολόγησης και εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση/ΔΥΔΕΚ της ΓΓΕΚ 
την έκδοση των αποφάσεων ένταξης ή απόρριψης των υποβληθέντων αιτημάτων ενίσχυσης.

Μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης (1η και 2η Φάση), η Γνωμοδοτική Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν :
α) την εισήγηση των στελεχών της πρώτης / 1ης φάσης  της ΓΓΕΚ με τον οριστικό κατάλογο αξιολόγησης των 
σημείων πληρότητας και επιλεξιμότητας, μετά και την υποβολή των τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων, 
β) τη βαθμολογία των Εμπειρογνωμόνων,
συντάσσει το Πρακτικό που περιλαμβάνει:
- τη βαθμολογία κάθε αιτήματος ενίσχυσης, 
- την κατάταξη των επιλέξιμων προς έγκριση αιτημάτων ενίσχυσης με τον προϋπολογισμό τους (επιλέξιμο και 
συνολικό), την αναλογούσα δημόσια δαπάνη, 
- την τεκμηρίωση για τα απορριφθέντα αιτήματα ενίσχυσης, τα οποία  είτε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας κατά την 1η Φάση αξιολόγησης, είτε δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία κατά την 
2η Φάση. 
Τέλος, η Γνωμοδοτική Επιτροπή συμπληρώνει / τροποποιεί / διαγράφει τα απαιτούμενα πεδία στο ΠΣΚΕ, 
επισυνάπτει τα σχετικά έντυπα αξιολόγησης και εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΚ την έγκριση ή 
την απόρριψη κάθε αιτήματος ενίσχυσης.

Στη συνέχεια, με βάση τα Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής η αρμόδια για τη Δράση Δ/νση της ΓΓΕΚ  
κατατάσσει τα αιτήματα ενίσχυσης σε πίνακες κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά βάσει των δεδομένων της 
βαθμολογίας όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ. 

Φάση 1η –  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας του αιτήματος ενίσχυσης 

Για κάθε δυνητικό Δικαιούχο ελέγχονται τα παρακάτω:

1. Εάν έχει γίνει χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία.
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2. Εάν ο Δικαιούχος εμπίπτει στους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ της πρόσκλησης, μόνο 
για τα επενδυτικά σχέδια.

3. Εάν η περίοδος υλοποίησης είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης, ήτοι έως 
31.12.2023.

4. Εάν για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με χρήση του ΕΚ/651/2014, έχει τηρηθεί ο χαρακτήρας 
κινήτρου και ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτημα ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του 
έργου. 

5. Εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως.

6. Εάν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

7. Εάν η επιχείρηση είναι προβληματική κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του άρθρου 1 του τροποποιημένου 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1237), δύναται κατά παρέκκλιση, να χορηγούνται ενισχύσεις 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. 

8. Εάν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Εν τούτοις, αποτελούν δυνητικό 
δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το 
δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
10. Εάν ο Δικαιούχος εκτελεί το έργο σε εγκατάσταση εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής 

επικράτειας.

Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
να λειτουργεί νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα. 

11. Εάν το έργο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους πριν την έκδοση της απόφασης 
ένταξης/απόρριψης του αιτήματος ενίσχυσης. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις έργων 
που υποβλήθηκαν σε άλλο πρόγραμμα αλλά α) απορρίφθηκαν (έχει εκδοθεί σχετική απόφαση 
απόρριψης και δεν εκκρεμεί διαδικασία ένστασης) ή β) ενώ εγκρίθηκαν αρχικά, έχει οριστικοποιηθεί 
και τεκμηριώνεται η μη χρηματοδότησή τους (πχ έχει υποβληθεί παραίτηση και η παραίτηση έχει 
γίνει αποδεκτή με τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης).

12. Εάν ο Δικαιούχος διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα αποκτήσει νόμιμα κατασκευασμένες και 
λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσει και αναπτύξει κατάλληλες υποδομές και 
υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο και αναγκαίο.

13. Ελέγχεται το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος IV του 
κανονισμού ΕΕ 651/2014, προκειμένου να προσδιοριστεί η ένταση της ενίσχυσης.

14. Εάν έχει δηλωθεί ο τόπος εγκατάστασης / περιφερειακή ενότητα υλοποίησης του έργου.

15. Εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 τόσο του Κεφαλαίου Ι 
όσο και των άρθρων βάσει των οποίων θα χορηγηθεί η ενίσχυση

16. Εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων της πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής.
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Τα απαιτούμενα για τον έλεγχο της πληρότητας και επιλεξιμότητας θα βεβαιώνονται από ορκωτό λογιστή - 
ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος / η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 
4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ ετησίως. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους 
σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση 
Διασφάλισης». Η «Έκθεση Διασφάλισης» συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλει η 
επιχείρηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: 
«ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους 
υποχρεωτικούς ελέγχους.

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, 
«Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Εφ’ όσον πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και όρων επιλεξιμότητας, το αίτημα  
εισέλθει στη 2η ΦΑΣΗ της αξιολόγησης.

Φάση 2η – Αξιολόγηση των αιτημάτων ενίσχυσης βάσει κριτηρίων αξιολόγησης

1. Σαφήνεια και συνάφεια στόχων
2. Ορθότητα των επιστημονικών ή/και τεχνολογικών αρχών
3. Ικανότητα και εμπειρία του δικαιούχου στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη 

τεχνολογικών εφαρμογών ή στην υλοποίηση επενδυτικών έργων και γραμμών παραγωγής
4. Επάρκεια υποδομών των δικαιούχων και καταλληλότητα της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών 

διαχείρισης του έργου 
5. Δυνατότητα του δικαιούχου να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα 

ή τις διαδικασίες τους.
6. Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης.
7. Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/ και 

διεθνές επίπεδο.
Βαθμολογία:
0: Το αίτημα ενίσχυσης αδυνατεί παντελώς να αξιολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ή /και τα 
απαιτούμενα για το κριτήριο στοιχεία δεν υπάρχουν ή είναι ημιτελή.
1 ανεπαρκής : Το κριτήριο αδυνατεί να εξετασθεί επαρκώς από τα παρεχόμενα στοιχεία του υποβληθέντος 
αιτήματος ενίσχυσης, ή /και υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες.
2 μέτριος : Το κριτήριο αναλύεται με γενικό τρόπο στο αίτημα ενίσχυσης, ή / και διαπιστώνονται σοβαρές 
αδυναμίες.
3 καλός : Το κριτήριο αναλύεται στο αίτημα ενίσχυσης καλά, αλλά διαπιστώνονται ατέλειες.
4 πολύ καλός : Το κριτήριο αναλύεται στο αίτημα ενίσχυσης πολύ καλά, αλλά υπάρχει ένας μικρός αριθμός 
ατελειών.
5 άριστα : Το κριτήριο αναλύεται στο αίτημα ενίσχυσης επαρκώς / επιτυχώς και οποιεσδήποτε τυχόν ατέλειες 
είναι δευτερεύουσες.

Ελάχιστη βαθμολογία Αποδοχής: 3 σε κάθε κριτήριο, ήτοι συνολική ελάχιστη βαθμολογία αποδοχής: 21.
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11.1 Έγκριση

Μετά το πέρας της αξιολόγησης η ΓΓΕΚ συντάσσει εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα της ΓΓΕΚ που 
περιλαμβάνει:

o Κατάλογο εγκεκριμένων αιτημάτων προς ενίσχυση, με το συνολικό προϋπολογισμό και την 
αναλογούσα δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένο αίτημα,

o Κατάλογο εγκεκριμένων αιτήσεων μη δυναμένων να ενισχυθούν, λόγω εξάντλησης του 
προϋπολογισμού, 

o Κατάλογο απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης και τη διαβιβάζει  στο Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας προς έγκριση.

Ο Γενικός Γραμματέας δέχεται ή απορρίπτει τεκμηριωμένα την εισήγηση. Στη συνέχεια εκδίδεται η Απόφαση 
Ένταξης για τους δικαιούχους οι οποίοι αξιολογήθηκαν θετικά, υπογεγραμμένη από τον ΓΓΕΚ.

Οι Αποφάσεις Έγκρισης Έργων δημοσιεύονται στη «Διαύγεια». Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, 
δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων έργων στους Δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr), 
και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/. 
Το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα Έργου παράγεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ, είναι διαθέσιμο στον 
δικαιούχο και προέρχεται από το αρχικώς υποβληθέν αίτημα ενίσχυσης, μετά από τυχόν διόρθωση από τη 
ΓΓΕΚ στοιχείων του αρχικώς υποβληθέντος αιτήματος, σύμφωνα με τα προκύπτοντα εκ του φακέλου αληθή 
στοιχεία ή και τυχόν περικοπές στην περίπτωση μη επιλέξιμων δαπανών και του συνολικού υποβαλλομένου 
προϋπολογισμού μη επιλέξιμων δικαιούχων.
Η ΓΓΕΚ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων 
αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και τους υποψηφίους των οποίων το αίτημα ενίσχυσης απορρίφθηκε.
Ειδικά:
 Στην περίπτωση των ενταγμένων έργων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, στον κάθε δικαιούχο, στην 

οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο 
συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό Παράρτημα 
θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε Δικαιούχο χωριστά). Με την ίδια επιστολή ο Δικαιούχος  
ενημερώνεται για την υποχρέωση, από πλευράς του, υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής του 
Τεχνικού Παραρτήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση, καθώς και όλους τους όρους 
που τίθενται στην Πρόσκληση της Δράσης για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση αυτού. 
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στην Γ.Γ.Ε.Κ. μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

 Οι φορείς που δεν εντάσσονται στην Δράση ενημερώνονται από την Γ.Γ.Ε.Κ. και, στη σχετική 
ενημέρωση, παραπέμπονται στο ΠΣΚΕ για τους λόγους  απόρριψής τους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία 
έκδοσης Απόφασης Ένταξης του/ των έργου / ων. 
Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο 
ΠΣΚΕ 
Η ΓΓΕΚ έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ. 

11.2 Διαδικασία Ενστάσεων
.

Έκαστος ενδιαφερόμενος δικαιούχος δύναται, εντός προθεσμίας δέκα /10 ημερών από την επομένη της 
έκδοσης της απόφασης ένταξης/απόρριψης, να υποβάλει ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του 
άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α’258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης 
της αίτησης και της βαθμολόγησής της. 

https://gsri.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
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Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του 
ΓΓΕΚ, ως προς τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την 
ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές.

Το σύνολο της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων καταχωρείται με ευθύνη της ΓΓΕΚ 
στο ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους με ευθύνη της 
ΓΓΕΚ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ και αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια,

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, επικαιροποιείται ή συμπληρώνεται, εφ’ 
όσον απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η ΓΓΕΚ, όταν απαιτείται, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας την έκδοση 
τροποποιήσεων της Απόφασης Ένταξης ή ανάκλησης αυτής και μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των 
Αποφάσεων.
Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων / 
ΠΣΚΕ, καταχωρώντας στα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο 
δικαιούχος συμπληρώνει και επισυνάπτει την τυποποιημένη φόρμα του ΠΣΚΕ με όλα τα κατά περίπτωση 
απαραίτητα έγγραφα ή δικαιολογητικά με τα οποία θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους. Ο τρόπος 
υποβολής των εγγράφων είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στα κεφάλαια 6 και 7 της παρούσης. 
Τροποποίηση επί μέρους στοιχείων της Απόφασης ένταξης είναι δυνατή εφ’ όσον τηρούνται αθροιστικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων μεταβολών ως προς την 
ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την επίτευξη των στόχων του,

 δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία 
επηρεάζουν τη φύση και τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου και τους όρους και προϋποθέσεις 
της προκήρυξης.

 δεν μεταβάλλονται στοιχεία με τρόπο που να ακυρώνονται η επιλεξιμότητα ή/και η θετική 
αξιολόγηση του αιτήματος ενίσχυσης, βάσει των κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης,

 δεν μεταβάλλεται η ημερομηνία έναρξης του έργου και η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών,
 δεν αυξάνεται το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης του έργου, όπως αυτή 

καθορίζεται στην απόφαση ένταξης.

Οι τροποποιήσεις ενσωματώνονται στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου.

Οι τροποποιήσεις, τις οποίες επιτρέπεται να αιτηθούν οι δικαιούχοι πράξεων της παρούσας Πρόσκλησης, 
εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

A. Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά σε τροποποιήσεις που σχετίζονται με κρίσιμες παραμέτρους που ενδέχεται 
να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου και εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αντικατάσταση Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου. 

2. Τροποποίηση στοιχείων, που επηρεάζουν σημαντικά την έκταση και τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου (π.χ. εφαρμογή τεχνικών/ μεθοδολογίας εκτέλεσης χαμηλότερης τεχνολογικής στάθμισης, 
περιορισμός ή / και αλλαγή των προβλεπόμενων παραδοτέων, αντικατάσταση εγκεκριμένων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και δράσεων με άλλα/ες αντίστοιχης τεχνολογικής στάθμης ).

3. Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου, που επηρεάζει επί μέρους στοιχεία του αρχικώς εγκεκριμένου 
συνολικού προϋπολογισμού δικαιούχου σε ποσοστό μεγαλύτερο του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) (π.χ. 
μεταφορά δαπάνης μεταξύ κατηγοριών δαπανών) ή μεταφορά κονδυλίων σε μη εγκεκριμένη (με μηδενικό 
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προϋπολογισμό κατά την ένταξη), αλλά επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης, ποσού μεγαλύτερου του πέντε τοις 
εκατό (5%) επί του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου).

Κάθε αίτημα τροποποίησης μείζονος σημασίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τουλάχιστον ενενήντα/90 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης 
της έργου, όπως αυτή προκύπτει βάσει της Απόφασης ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
εγκεκριμένων παρατάσεων. 

Στα αιτήματα αυτά αποτυπώνονται με σαφήνεια οι αιτούμενες αλλαγές σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα 
στοιχεία της Απόφασης ένταξης και επισυνάπτονται όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων επιτρέπεται η υποβολή μέχρι τριών / 3 αιτημάτων τροποποίησης 
μείζονος σημασίας για κάθε δικαιούχο ανά έργο.

Οι τροποποιήσεις μείζονος σημασίας με α/α 1και 3  εξετάζονται από τα στελέχη του αρμοδίου Τμήματος της 
ΓΓΕΚ που είναι χειριστές των αντίστοιχων έργων, τα οποία δύνανται να ζητήσουν την συνδρομή 
εμπειρογνώμονα όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται ή απορρίπτονται ή γίνονται 
εν μέρει δεκτές από την Υπηρεσία και καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ με ευθύνη της ΓΓΕΤ.

Οι τροποποιήσεις μείζονος σημασίας με α/α 2  εξετάζονται από την Επιτροπή Τροποποιήσεων Έργων της 
Δράσης, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. Στην Απόφαση 
αυτή περιγράφονται τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες της Επιτροπής, πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην 
παρούσα και ορίζονται τα μέλη της που μπορούν να προέρχονται από στελέχη της ΓΓΕΚ ή/ και το Μητρώο 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η εξέταση των αιτημάτων των δικαιούχων από την Επιτροπή Τροποποιήσεων 
γίνεται μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης. Στην περίπτωση τροποποίησης του φυσικού 
αντικειμένου, και εφ’ όσον απαιτηθεί, η Επιτροπή είναι δυνατό να ζητήσει γνωμοδότηση από μέλος του 
Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Οι τροποποιήσεις που εξετάζονται από την Επιτροπή Τροποποιήσεων Έργων εγκρίνονται ή απορρίπτονται ή 
γίνονται εν μέρει δεκτές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με βάση την 
εισήγηση – γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η απόφαση καταχωρείται στο ΠΣΚΕ με ευθύνη της ΓΓΕΚ και 
κοινοποιείται στον δικαιούχο μέσω αυτού.

B. Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, επιτρέπονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό τροποποιήσεις ήσσονος 
σημασίας ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση έργων Έργων Ε&Α, αντικατάσταση μέλους της κύριας ερευνητικής ομάδας  εργασίας από 
ένα ή περισσότερα μέλη με ισότιμα προσόντα. 

2. Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου που επηρεάζει επιμέρους στοιχεία του αρχικώς εγκεκριμένου 
συνολικού προϋπολογισμού δικαιούχου του έργου σε ποσοστό μικρότερο του 25% (π.χ. μεταφορά δαπάνης 
μεταξύ κατηγοριών δαπανών ή ενοτήτων εργασίας/υποέργα του δικαιούχου με την ίδια ή μικρότερη ένταση 
ενίσχυσης, μεταφορά κονδυλίων σε μη εγκεκριμένη -με μηδενικό προϋπολογισμό κατά την ένταξη- αλλά 
επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης, ποσού μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου). 

3. Τροποποίηση της χρονικής διάρκειας των Ενοτήτων Εργασίας καθώς και του χρόνου παράδοσης των 
παραδοτέων, όπως έχει αρχικώς εγκριθεί, κατά την ένταξη του έργου προς χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, η 
χρονική διάρκεια μιας Ενότητας Εργασίας μπορεί να αυξομειωθεί, μετατοπίζοντας ταυτόχρονα χρονικά το 
μήνα λήξης της ή/και το μήνα έναρξής της. Σε περίπτωση που αυτή η χρονική μετατόπιση επηρεάζει άλλες 
ενότητες εργασίας και τα παραδοτέα τους, επέρχεται αντίστοιχη χρονική μετατόπιση. Σημειώνεται ότι οι εν 
λόγω χρονικές μετατοπίσεις δεν μπορούν να αλλάζουν ούτε την ημερομηνία έναρξης του έργου (ημερομηνία 
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έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων) ούτε την εγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (ημερομηνία έναρξης + 
εγκεκριμένη χρονική διάρκεια του έργου).

4. Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων, αντικατάσταση των οργάνων, μηχανημάτων και εξοπλισμού όπως 
έχουν αρχικώς περιγραφεί και εγκριθεί, κατά την ένταξη του έργου προς χρηματοδότηση, από όργανα και 
εξοπλισμό με ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, που θα έχουν την δυνατότητα να 
οδηγήσουν στο ίδιο ή βελτιωμένο αποτέλεσμα σε σχέση με τον αρχικώς περιγραφόμενο εξοπλισμό και έχουν 
ανάλογο κόστος. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροποποίησης θα πρέπει να τηρηθούν και οι 
περιορισμοί που θέτει το ως άνω σημείο 2 για την τυχόν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

5. Επιτρέπεται η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των υφιστάμενων υποκατηγοριών, εντός της ίδιας κατηγορίας 
δαπάνης, χωρίς περιορισμό. Επιτρέπεται η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των περιγραφόμενων δαπανών εντός 
της ίδιας υποκατηγορίας δαπάνης, χωρίς περιορισμό, εφόσον τηρούνται τα περιγραφόμενα στο εγκεκριμένο 
τεχνικό παράρτημα, σε ότι αφορά στις εν λόγω δαπάνες. Επιπλέον, επιτρέπεται η προσθήκη νέων 
υποκατηγοριών εντός της ίδιας κατηγορίας δαπάνης. Τέλος, εντός της ίδιας κατηγορίας δαπάνης μπορούν να 
προστεθούν επιπλέον δαπάνες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου και δεν περιεγράφησαν κατά την υποβολή του αιτήματος, τηρώντας το ως άνω σημείο 2 για την τυχόν 
τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευθύνη των δικαιούχων καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου χωρίς προηγούμενη σχετική έγκριση. Υποβάλλονται δε μέσω διακριτού 
αιτήματος τροποποίησης στο ΠΣΚΕ, όπου και αποτυπώνονται σαφώς οι προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με 
τα εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία της Απόφασης ένταξης. Η αποδοχή τους τελεί υπό την έγκριση του οργάνου 
που διενεργεί την επαλήθευση-πιστοποίηση και το οποίο εξετάζει την πλήρωση των προϋποθέσεων, που 
αναφέρονται ανωτέρω για το χαρακτηρισμό κάποιας τροποποίησης ως ήσσονος σημασίας και τη 
συμμόρφωσή τους με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Γ. Τροποποιήσεις που αφορούν σε στοιχεία του δικαιούχου επιχείρησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και εφόσον πραγματοποιείται μεταβολή των στοιχείων του, ως 
ακολούθως:

 Μεταβολή επωνυμίας ή /και νομικής μορφής,

 Αλλαγή Νόμιμου Εκπροσώπου,

 Μεταβολή εταιρικής/ μετοχικής σύνθεσης,

 Μεταβολή της έδρας ή/και μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας δραστηριότητας εφόσον γίνεται εντός 
της ίδιας κατηγορίας περιφέρειας.

 Αλλαγή Υπευθύνου Επικοινωνίας

Η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τη ΓΓΕΚ μέσω εισαγωγής των νέων δεδομένων 
στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις εξετάζονται και ελέγχονται από την Υπηρεσία και, εφόσον απαιτείται, 
τροποποιούνται τα στοιχεία της Απόφασης ένταξης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση δικαιούχος μέσω 
του ΠΣΚΕ.

Δ. Άλλες Τροποποιήσεις

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ή τροποποίηση, που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μείζονος ή ήσσονος σημασίας 
και δεν αφορά σε μεταβολή των στοιχείων του δικαιούχου, εξετάζεται από τη ΓΓΕΚ. Τα αιτήματα αυτά 
μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
χωριστού αιτήματος τροποποίησης.
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Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη ώστε οι ως άνω τροποποιήσεις να μην 
οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης 
του έργου.

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου έναντι της  ΓΓΕΚ για την υλοποίηση και  διασφάλιση της 
προόδου των έργων τους, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών 
καθώς και για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση το /τα εγκεκριμένο/α 
έργο/α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΤΑΑ. Η ΓΓΕΚ καθώς και άλλα 
εξουσιοδοτημένα όργανα της Ελλάδας και της Ε.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων με επισκέψεις στο 
χώρο εκτέλεσής της και/ ή με επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους.

Το σύνολο των ενεργειών επαλήθευσης / πιστοποίησης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων / ΠΣΚΕ.

Η ΓΓΕΚ διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που
απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού έργων Ε&Α ή / και επενδυτικών σχεδίων για τα οποία 
οι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί προς ενίσχυση, υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα πιστοποίησης ανά εξάμηνο ή έτος και ο μέγιστος αριθμός 
αιτημάτων δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα αιτήματα πιστοποίησης και κατ’ ελάχιστον δύο. 

Για την τεκμηρίωση των δαπανών της ενότητας 6 της παρούσης πρόσκλησης απαιτείται πιστοποίηση της 
υλοποίησης των δαπανών από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος / η 
στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής 
ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού 
τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε 
έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης». Η 
«Έκθεση Διασφάλισης» συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλει η επιχείρηση στη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών 
προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: 
«ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους 
υποχρεωτικούς ελέγχους.

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 
Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 
Πληροφόρησης».

Τα δικαιολογητικά επαλήθευσης / τεκμηρίωσης των δαπανών των αιτημάτων πιστοποίησης καθορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» της παρούσης πρόσκλησης.

ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ



Σελίδα 26 από 29

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των Έργων Ε&Α και των 
Επενδυτικών Σχεδίων διενεργείται από Επιτροπές Πιστοποίησης οι οποίες συνίστανται και συγκροτούνται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. Οι Επιτροπές Πιστοποίησης λειτουργούν εκτός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας και μπορούν να είναι αμειβόμενες από πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους πέραν του τακτικού προϋπολογισμού. Οι Επιτροπές είναι τριμελείς 
και στελεχώνονται από έναν εμπειρογνώμονα εξειδικευμένο στον τομέα του αξιολογούμενου αιτήματος 
συμψηφισμού, για τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου, ο οποίος θα επιλέγεται από το Μητρώο 
Πιστοποιητών –Αξιολογητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), είτε 
από επιστήμονα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών/ΜΠΑ της ΓΓΕΚ, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της συγκεκριμένης 
πιστοποίησης από τους εγγεγραμμένους Πιστοποιητές-Αξιολογητές στο ΜΠΑ, για τον έλεγχο του φυσικού 
αντικειμένου και δυο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας ή εμπειρογνώμονες 
από το Μητρώο Πιστοποιητών - Αξιολογητών που τηρείται στη ΓΓΕΚ για τον έλεγχο του οικονομικού 
αντικειμένου.
Οι ανωτέρω οριζόμενες Επιτροπές δύνανται να πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις του φυσικού και του 
οικονομικού αντικειμένου στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου.

Οι Επιτροπές Πιστοποίησης Δαπανών ολοκληρώνουν το έργο τους με την υποβολή στην Υπηρεσία έκθεσης 
πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προς έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Καινοτομίας.

16. ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗς ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΊΩΣΗς ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΎ

Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας εκδίδει 
σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες αποστέλλονται στους Δικαιούχους και κοινοποιούνται στις αρμόδιες 
Φορολογικές Αρχές, στον ΕΟΠΥΥ και στο Υπουργείο Υγείας για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημείο 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) ΚΥΑ.

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1) Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά του αρχεία, στα οποία θα 
καταχωρούνται οι δαπάνες του συμψηφισμού καθώς και να διαφυλάσσει τα λογιστικά αρχεία, τις σχετικές 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Δ/ντή, κλπ) και τους φακέλους 
τεκμηρίωσης που κατατέθηκαν  στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εκτέλεση των Έργων Ε&Α και για την υλοποίηση των Επενδυτικών 
Σχεδίων, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τις διατάξεις των ν. 4172/2013 (Α’167), 4712/2020 (Α’146) 
και 4308/2014 (Α’ 251).

2) Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου για πέντε (5) έτη. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το παραπάνω διάστημα 
παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Οι δικαιούχοι, μετά την υπαγωγή τους στην 
παρούσα πρόσκληση και  μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:
α. να τηρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,
γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης,
ε. να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν συμψηφισμού με 
βάση την παρούσα πρόσκληση, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα, κυριότητας του φορέα και 
ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Σε 
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περίπτωση μεταβολής των παραπάνω ο Δικαιούχος έχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των 
ως άνω περιουσιακών στοιχείων, στην ΓΓΕΚ εντός διμήνου από την αντικατάσταση.
στ. να μην μεταβάλλεται η χρήση του ακινήτου που έχει ενταχθεί στην παρούσα πρόσκληση
ζ. να επιβεβαιώνουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε 
μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για 
την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά 
την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. (αρ. 14 παρ. 16).

3) Οι Δικαιούχοι των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν 
λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να 
διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους 
που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για πέντε (5) έτη.

4) Οι δαπάνες των έργων Ε&Α και των Επενδυτικών Σχεδίων, που συμψηφίζονται από τον Δικαιούχο, πρέπει 
να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες.

5). Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διασφαλίζει 
την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας της παραγράφου 1γ του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου της ενίσχυσης για την 
προβλεπόμενη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατ’ εφαρμογήν της ως ανωτέρω παραγράφου.

6) Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Επικοινωνίας 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Ενότητα 3.2, Αρμοδιότητες Αποδεκτών 
Ενωσιακής  Χρηματοδότησης,  Παράγραφος 1, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα2.0  www.greece20/gov.gr .

7) Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται υλοποίηση του έργου με βάση τα τιμολόγια αλλά και της βεβαίωσης 
του μηχανικού έως και την τελευταία πιστοποίηση δαπανών της περιόδου 01.01.2023-31.12.2023, ή σε 
περίπτωση που στο πλαίσιο  μεταγενέστερου ελέγχου από αρμόδια όργανα προκύψει η μη τήρηση των όρων 
της παρούσας, ο Δικαιούχος υποχρεούται σε μερική ή ολική κατά περίπτωση, επιστροφή του ποσού της 
ενίσχυσης , εντόκως από την ημερομηνία συμψηφισμού. 

8) Οι δικαιούχοι μέχρι και την ολοκλήρωση της υλοποίησης των έργων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην 
ΓΓΕΚ τυχόν αλλαγή στα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων, κατά τα προβλεπόμενα στον 
ν.4557/2018 (Α’ 139) όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με το αίτημα πιστοποίησης και πριν από την 
έκδοση της βεβαίωσης συμψηφισμού, οφείλουν να επισυνάπτουν Υ/Δ ότι τα στοιχεία που είχαν τελευταία 
δηλώσει δεν έχουν αλλάξει, ή στην αντίθετη περίπτωση τα νέα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων, 
μαζί με τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται και κατά την υποβολή της αίτησης.

18. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΗς ΕΥΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΟΡΟΣΉΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ

Η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των ενταγμένων έργων γίνεται με ευθύνη της ΓΓΕΚ. Η ΓΓΕΚ 
παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησή τους, τα ορόσημα και τους στόχους τους όπως ορίζονται στην 
απόφαση ένταξης του έργου στο ΤΑΑ με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150266 και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 
την ομαλή υλοποίηση αυτών και, όταν/εάν απαιτείται, εισηγείται διορθωτικές ενέργειες.

Η ΓΓΕΚ, ως Φορέας Υλοποίησης, ενημερώνει την ΕΥΣΤΑ σε όλα τα στάδια της Δράσης, σύμφωνα με το 
ΣΔΕ και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

http://www.greece20/gov.gr
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Η ΓΓΕΚ παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των έργων και ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ ΤΑ) και την 
ΕΥΣΤΑ.
Για την ολοκλήρωση/επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων των ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης έργων, 
όπου απαιτείται από το ΣΔΕ, ανατίθεται σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή ο έλεγχος και η επικύρωση για την 
ικανοποιητική (ή μη) επίτευξη του ορόσημου/στόχου.

19. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΓΓΕΚ καθώς και τα εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αξιολόγησης των αιτήσεων 
χρηματοδότησης, της διασφάλισης ορθής υλοποίησης των έργων, λογιστικών και λοιπών ελέγχων της χρήσης 
των κονδυλίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το Νόμο 4624/2019.
Ειδικά, η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επωνυμία των 
δικαιούχων των έργων και το ΑΦΜ αυτών θα αναρτηθούν για λόγους διαφάνειας στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΚ 
του Υπουργείου Υγείας, του Ταμείου Ανάκαμψης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Διεύθυνση Υποστήριξης 
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/ Τμήμα Καινοτομίας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα.
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail προς τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:
- Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. επικ. 213-1300157, e-mail: dape@gsrt.gr
-Παρασκευή Οικονόμου, τηλ. επικ. 213-1300171, e-mail: p.oikonomou@gsrt.gr
- Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. επικ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr: . 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr
της ΓΓΕΚ https://gsri.gov.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε&Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

https://greece20.gov.gr/
https://gsri.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑς & 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑς ΑΙΤΉΜΑΤΟς 
ΕΝΊΣΧΥΣΗς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΟΡΚΩΤΟΥ_ΠΛΗΡOΤΗΤΑΣ & 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΧΆΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ 
ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ 2022-2027
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  / Γ.Γ.Ε.Κ.
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας

Άξονας 3.3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του 

συστήματος υγείας

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε&Α ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) 

ΚΟΙΝΉΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΎ 

ΑΥΤΌΜΑΤΗς ΕΠΙΣΤΡΟΦΉς CLAWBACK ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΆ ΕΠΊ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΈΡΕΥΝΑς ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗς 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΓΡΑΜΜΏΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΉς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έντυπο Υποβολής Αιτήματος ενίσχυσης έργου/ων Ε&Α

Κωδικός έργου: ……………………………………..

Δικαιούχος:

                                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ι .1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου Ε&Α (Ελληνικά)

Proposal Title (Αγγλικά)

Ακρωνύμιο Πρότασης (Proposal Acronym)

Διάρκεια (μήνες) (Επιλογή από λίστα)

Ι.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 1

Ι.2.1 Στοιχεία Ταυτότητας Επιχείρησης2

Α/Α Επιχείρησης
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία Επιχείρησης
Συντομογραφία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης
Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Επιχείρησης

Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ. (Επιλογή από λίστα)
ΧΩΡΑ
Ημερομηνία Ίδρυσης
Νομική Μορφή (Επιλογή από Λίστα)
Μέγεθος Επιχείρησης (επάγεται)
Δραστηριότητα Επιχείρησης
Είδος Βιβλίων 
Η επιχείρηση είναι εξωχώρια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
Δημοτική - Τοπική Κοινότητα (Επιλογή από λίστα)
Οδός - Αριθμός
Πόλη
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ιστοχώρος (Website)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

Ι.2.2 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) Επιχείρησης 
Επιχείρηση Κ.Α.Δ. 3 Κύριος 

Κ.Α.Δ.
Ημερομηνία 
Προσθήκης

1 Συμπληρώνεται για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο.
2 Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Ημερομηνία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ.
3 Συμπληρώνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης.  
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(Επιλογή Επιχείρησης από 
λίστα)

(επιλογή από Λίστα)

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) σχετιζόμενος με το Έργο
Επιχείρηση Κ.Α.Δ. 4 Κύριος 

Κ.Α.Δ.
Ημερομηνία 
Προσθήκης

(Επιλογή Επιχείρησης από 
λίστα)

(Επιλογή από Λίστα)

Ι.2.3 Βασικά Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης Έργου - Στοιχεία Παραρτήματος στο οποίο Υλοποιεί το Έργο
Επιχείρηση Δημοτική - Τοπική 

Κοινότητα
Οδός - Αριθμός Ταχ. 

Κωδικός
Πόλη e-mail

(Επιλογή από λίστα) (Επιλογή από λίστα)

Ι.2.4 Άδεια Λειτουργίας5

Επιχείρηση Αριθμός Άδειας 
Λειτουργίας ή 
ισοδύναμου 
εγγράφου 

Εκδούσα Αρχή Ημερομηνία 
έκδοσης

Ημερομηνία 
Λήξης

Αορίστου  
Χρόνου

(Επιλογή 
Επιχείρησης από 

λίστα)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις που αφορούν τις άδειες

Ι.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ6

Ι.3.1 Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Α.Φ.Μ.
Δημοτική – Τοπική 
Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό) Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Ι.3.4 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου 
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Θέση στην Επιχείρηση ή 
Είδος Συνεργασίας με την 
Επιχείρηση

4 Συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή. Δεν 
απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση. 
5 ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας
6 Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Ημερ/νία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ.
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Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Οδός - Αριθμός
Ταχ.Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό) Τηλέφωνο (Κινητό)
Fax e-mail

Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ

Ι.4.1 Στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων της Επιχείρησης7

Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Α.Φ.Μ. Εταίρου ή Μετόχου V.A.T.
Δ.Ο.Υ.
Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Θέση Εταίρου ή Μετόχου στην 
Επιχείρηση

Είδος Προσώπου (Μετόχου ή 
Εταίρου)

     Φυσικό Πρόσωπο

     Νομικό Πρόσωπο
Επώνυμο ή Επωνυμία
Όνομα
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής 
Νομίμου Εκπροσώπου

Έτος Ίδρυσης 
Επιχείρησης

Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Fax
email

Ι.4.2 Συμμετοχές Επιχείρησης ή Εταίρου ή Μετόχου σε άλλες Επιχειρήσεις8

Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης
Αντικείμενο Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Θέση Επιχείρησης ή Μετόχου 
στην Επιχείρηση

Ι.4.3 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Συνδεδεμένη Επιχείρηση
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης V.A.T.

7 Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων, κατά την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ ενδείκνυται να 
καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% ή οι πέντε με το μεγαλύτερο 
ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι. Επιχείρηση που στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει το Δημόσιο ή 
Δημόσιος φορέας συμπληρώνει το ΑΦΜ του εποπτεύοντος υπουργείου ή του δημόσιου φορέα αντίστοιχα. Για τις 
ατομικές επιχειρήσεις όπου στοιχεία Μετόχου δηλώνονται τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.
8 Αφορά τους μετόχους που δηλώθηκαν στην καρτέλα Ι.4.1. και κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% 
σε άλλες επιχειρήσεις.
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ΧΩΡΑ
Περίοδος Αναφοράς (Επιλογή από λίστα)
Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών

Ι.4.4 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Συνεργαζόμενη Επιχείρηση
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης V.A.T.
ΧΩΡΑ
Περίοδος Αναφοράς (Επιλογή από λίστα)
Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών

Ι.4.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχειρήσεις
(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των 
ΜΜΕ)
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)

Έτος υποβολής -3 Έτος υποβολής -2 Έτος υποβολής -1

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)
Σύνολο Ετήσιου Ισολογισμού (€)
Αριθμός Απασχολούμενων (σε ΕΜΕ)

Οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της καρτέλας Ι.4. παρέχονται στο Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την υποβολή 

αιτήματος ενίσχυσης της Δράσης που είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του ΠΣΚΕ (μενού πληροφορίες).

Ι.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι.5.1 Ανάκτηση Προηγούμενης Ενίσχυσης - Προβληματική Επιχείρηση
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης εκτέλεση προηγούμενης 
απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης

Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Κανονισμού ΕΚ 651/2014 (παράρτημα II της αναλυτικής 
πρόσκλησης της Δράσης); ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εάν Ναι, επεξηγήσεις (προαιρετικά)
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ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΙ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΙΙ.1.1 Αναλυτικά Στοιχεία του Έργου ως προς το Φυσικό Αντικείμενο και τις Επιπτώσεις9

1.1 α Παρουσίαση του Φορέα / Δικαιούχου

1.1.β  Αντικείμενο στόχοι, αναγκαιότητα υλοποίησης, χαρακτήρας κινήτρου του έργου10

1.1.γ  Τεχνική περιγραφή και μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

1.1.δ  Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

1.1.ε  Αναμενόμενα Αποτελέσματα

1.1.στ  Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Α/Α Τίτλος Ενότητας Εργασίας11 Κατηγορία Δραστηριότητας12 Υπεύθυνος Ε.Ε. 
(Επιχείρηση)

Έναρξη (μήνας) 

13 Λήξη (μήνας) 14

(Επιλογή από λίστα) (Επιλογή από 
λίστα)

ΙΙ.1.3 Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α Τίτλος 
Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή Είδος 

Παραδοτέου
Ενότητα 
Εργασίας Επιχείρηση Παράδοση 

(μήνας)15

(Επιλογή από 
λίστα)

(Επιλογή από 
λίστα)

(Επιλογή από λίστα)

ΙΙ.1.4 Σύνθεση Κύριας Ερευνητικής Ομάδας ανά Ενότητα Εργασίας
Ενότητα 
Εργασίας

Επιχείρηση Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ανθρωπομήνες Κόστος Εργασίας

(Επιλογή από 
λίστα)

(Επιλογή από 
λίστα)

9 Σε κάθε πεδίο, παρακαλούμε συμπληρώστε κείμενο έως 4000 χαρακτήρες (συμπεριλαμβάνονται κενά και λοιποί χαρακτήρες). 
Συνοπτικές εκθέσεις επισυνάπτονται ως αρχεία .pdf. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων δε θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 50 ΜΒ.
10 σύμφωνα με το άρθρο 2 & 3 της ΚΥΑ
11 Ως ενότητες εργασίας νοούνται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην ενότητα 2.2 παρ 1&2 της πρόσκλησης ή το φαρμακευτικό 
σκεύασμα στην περίπτωση ερευνητικού έργου με περισσότερα από ένα φαρμακευτικά σκευάσματα
12 Οι επιλέξιμες Κατηγορίες δραστηριότητας της Δράσης είναι:
   Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25), 
   Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25),
   Μελέτη Σκοπιμότητας (Άρθρο 25),
13 ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που ξεκινά η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ. 1ος μήνας)
14 ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να λήξει η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ. 18ος μήνας)
15 Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να παραδοθεί το παραδοτέο, που δεν μπορεί να ξεπερνά το πέρας της 
αντίστοιχης Ενότητας Εργασίας.
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ΙΙ.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΙ.2.1 Ανάλυση του Προϋπολογισμού και Κατηγορία Δαπάνης

1 - Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού16

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
ΔΑΠΆΝΗς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 (€)
 

Συνολική Δαπάνη (€) 

2 - Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων 

εργαστηριακής υποδομής, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματα τους 

(εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας) καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) 

δοκιμών καθώς και λοιπός εξοπλισμός όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές που σχετίζεται με τις δραστηριότητες 

E&A

Α/Α
Περιγραφή Δαπάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 (€)
 

Συνολική Δαπάνη (€) 

3 - Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής, ανέγερσης, επέκτασης ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης 
κτιρίων και κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες Ε&Α.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
ΔΑΠΆΝΗς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 (€)
 

Συνολική Δαπάνη (€) 

4 - Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, νοσοκομεία 
δημόσια και ιδιωτικά, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι.), συγκεκριμένου τμήματος έργου 
έρευνας και ανάπτυξης ή/και υπηρεσίας απαραίτητης για την υλοποίηση των δράσεων Ε&Α17

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
ΔΑΠΆΝΗς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 (€)
 

Συνολική Δαπάνη (€) 

16 Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες τεχνικού προσωπικού, δεν δύναται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%), επί του 
συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της ερευνητικής ομάδας του έργου.
17 Οι επιλέξιμες για τους σκοπούς της παρούσας δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος 
του ερευνητικού έργου Ε&Α και κλινικών δοκιμών δεν μπορούν να υπερβαίνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών των έργων. Εξαιρούνται από το όριο της παραγράφου (70%) δαπάνες υπεργολαβίας που καταβάλλονται σε 
ΝΠΔΔ.
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5 - Πρόσθετα γενικά έξοδα όπως δαπάνες αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, τεχνογνωσίας, εγκριτικών 
παραβόλων και παραβόλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των υπό ανάπτυξη και παραγωγή στην Ελλάδα 
σκευασμάτων των έργων Ε&Α που έχουν υποβληθεί για συμψηφισμό clawback, πληρωμές για φάρμακα, υλικά, 
έξοδα μετακινήσεων και δαπάνες ασφάλισης που απαιτούνται για την  υλοποίηση των κλινικών δοκιμών, δαπάνες 
αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων» / προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας και δαπάνες αναλώσιμων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των 
προϊόντων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
ΔΑΠΆΝΗς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 (€)
 

Συνολική Δαπάνη (€) 

ΙΙ.2.4 Κατανομή Προϋπολογισμού και Δημόσιας Δαπάνης18

Α/Α 
Επιχείρησης

Συντομογραφία 
Επιχείρησης

Μέγεθος 
Επιχείρησης Προϋπολογισμός Δημόσια 

Δαπάνη

Δημόσια 
Δαπάνη 

(%)

(%) Δ.Δ. 
επί της 

συνολικής 
Δ.Δ.

Περιφέρεια19

Σύνολο

ΙΙΙ.1.2 Τήρηση Εθνικών και Ενωσιακών Κανόνων
Φορέας (Επιλογή από λίστα)
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων
Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και 
πληροφόρησης. ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα. ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην αρχή  της  αειφόρου 
ανάπτυξης και διασφάλιση την προώθηση  των απαιτήσεων προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής  προστασίας, 
αποδοχής πόρων, μετριασμού, κλιματικής αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας. 
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα. ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΙV 1 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ20

Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Η επισύναψη των ανωτέρω αρχείων αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση.

18 Πληροφοριακός Πίνακας, ο οποίος επάγεται αυτόματα από το σύστημα
19 Η Περιφέρεια επάγεται από τον τόπο υλοποίησης του έργου (παράρτημα το οποίο υλοποιεί το έργο) που δηλώνεται στον πίνακα 
Ι.2.3
20 Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 ΜΒ.
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Η υποβολή Αιτήματος ενίσχυσης μέσω του ΠΣΚΕ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα 
πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης για την έκδοση της απόφασης ένταξης. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στο 
αίτημα επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αιτήματος 
ενίσχυσης.

Εφιστάται η προσοχή στους Δικαιούχους: η υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς «Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία 
υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ να 
οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της 
Δράσης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης μέσω του ΠΣΚΕ, η ΓΓΕΚ 
έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την υποβολή Αιτήματος Ενίσχυσης στη δράσης (Εγχειρίδιο Υποβολής, το 
οποίο είναι αναρτημένο στο ΠΣΚΕ (μενού Πληροφορίες). Το παρόν υπόδειγμα αποτελεί αποσπασματική 
απεικόνιση του συνόλου της ανωτέρω πληροφορίας. 

Επισημαίνεται ότι, ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα IΙ) – κατά περίπτωση - σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή 
αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf, zip). Aνώτατο όριο 10 ΜΒ ανά επισύναψη (attachment) και ανώτατο όριο 50 ΜΒ 
συνολικών επισυναπτόμενων ανά επενδυτική πρόταση.

Η Γ.Γ.Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου να 
διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  / Γ.Γ.Ε.Κ.
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας

Άξονας 3.3: Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του 

συστήματος υγείας

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80277/ 23.12.2021 

(Β’ 6247) ΚΟΙΝΉΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΎ ΑΥΤΌΜΑΤΗς ΕΠΙΣΤΡΟΦΉς CLAWBACK ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΆ ΕΠΊ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΈΡΕΥΝΑς 

ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΓΡΑΜΜΏΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έντυπο Υποβολής Αιτήματος ενίσχυσης 
Επενδυτικού/ων Σχεδίου/ων

Κωδικός έργου: ……………………………………..

Δικαιούχος:
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Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ι .1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου (Ελληνικά)

Proposal Title (Αγγλικά)

Ακρωνύμιο Έργου (Proposal Acronym)

Διάρκεια (μήνες) (Επιλογή από λίστα)

Ι.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 21

Ι.2.1 Στοιχεία Ταυτότητας Επιχείρησης22

Α/Α Επιχείρησης
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία Επιχείρησης
Συντομογραφία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης
Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Επιχείρησης
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ. (Επιλογή από λίστα)
ΧΩΡΑ
Ημερομηνία Ίδρυσης
Νομική Μορφή (Επιλογή από Λίστα)
Μέγεθος Επιχείρησης (επάγεται)
Δραστηριότητα Επιχείρησης
Είδος Βιβλίων 
Η επιχείρηση είναι εξωχώρια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
Δημοτική - Τοπική Κοινότητα (Επιλογή από λίστα)
Οδός - Αριθμός
Πόλη
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ιστοχώρος (Website)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

Ι.2.2 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) Επιχείρησης 
Επιχείρηση Κ.Α.Δ. 23 Κύριος 

Κ.Α.Δ.
Ημερομηνία 
Προσθήκης

(Επιλογή Επιχείρησης από 
λίστα)

(επιλογή από Λίστα)

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) σχετιζόμενος με το Έργο
Επιχείρηση Κ.Α.Δ. 24 Κύριος Ημερομηνία 

21 Συμπληρώνεται για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο.
22 Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Ημερομηνία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ.
23 Συμπληρώνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης.  
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Κ.Α.Δ. Προσθήκης
(Επιλογή Επιχείρησης από 

λίστα)
(Επιλογή από Λίστα)

Ι.2.3 Βασικά Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης Έργου - Στοιχεία Παραρτήματος στο οποίο Υλοποιεί το Έργο
Επιχείρηση Δημοτική - Τοπική 

Κοινότητα
Οδός - Αριθμός Ταχ. 

Κωδικός
Πόλη e-mail

(Επιλογή από λίστα) (Επιλογή από λίστα)

Ι.2.4 Άδεια Λειτουργίας25

Επιχείρηση Αριθμός Άδειας 
Λειτουργίας ή 
ισοδύναμου 
εγγράφου 

Εκδούσα Αρχή Ημερομηνία 
έκδοσης

Ημερομηνία 
Λήξης

Αορίστου  
Χρόνου

(Επιλογή 
Επιχείρησης από 

λίστα)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παρατηρήσεις που αφορούν τις άδειες

Ι.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ26

Ι.3.1 Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Α.Φ.Μ.
Δημοτική – Τοπική 
Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο (Σταθερό) Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Ι.3.4 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου 
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Θέση στην Επιχείρηση ή 
Είδος Συνεργασίας με την 
Επιχείρηση
Επώνυμο
Όνομα
ΧΩΡΑ
Οδός - Αριθμός
Ταχ.Κωδικός
Πόλη

24 Συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή. Δεν 
απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση. 
25 ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας )
26 Επωνυμία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Ημερ/νία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ.
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Τηλέφωνο (Σταθερό) Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ

Ι.4.1 Στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων της Επιχείρησης27

Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Α.Φ.Μ. Εταίρου ή Μετόχου V.A.T.
Δ.Ο.Υ.
Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Θέση Εταίρου ή Μετόχου στην 
Επιχείρηση

Είδος Προσώπου (Μετόχου ή 
Εταίρου)

     Φυσικό Πρόσωπο

     Νομικό Πρόσωπο
Επώνυμο ή Επωνυμία
Όνομα
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής 
Νομίμου Εκπροσώπου

Έτος Ίδρυσης 
Επιχείρησης

Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Fax
email

Ι.4.2 Συμμετοχές Επιχείρησης ή Εταίρου ή Μετόχου σε άλλες Επιχειρήσεις28

Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης
Αντικείμενο Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Θέση Επιχείρησης ή Μετόχου 
στην Επιχείρηση

Ι.4.3 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Συνδεδεμένη Επιχείρηση
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης V.A.T.
ΧΩΡΑ
Περίοδος Αναφοράς (Επιλογή από λίστα)
Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών

27 Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων, κατά την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ ενδείκνυται να 
καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% ή οι πέντε με το μεγαλύτερο 
ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι. Επιχείρηση που στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει το Δημόσιο ή 
Δημόσιος φορέας συμπληρώνει το ΑΦΜ του εποπτεύοντος υπουργείου ή του δημόσιου φορέα αντίστοιχα. Για τις 
ατομικές επιχειρήσεις όπου στοιχεία Μετόχου δηλώνονται τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.
28 Αφορά τους μετόχους που δηλώθηκαν στην καρτέλα Ι.4.1. και κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% 
σε άλλες επιχειρήσεις.
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Ι.4.4 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)

Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)

Συνεργαζόμενη Επιχείρηση

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης V.A.T.

ΧΩΡΑ

Περίοδος Αναφοράς (Επιλογή από λίστα)

Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)

Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών

Ι.4.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχειρήσεις
(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των 
ΜΜΕ)

Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)

Έτος υποβολής -3 Έτος υποβολής -2 Έτος υποβολής -1

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)

Σύνολο Ετήσιου Ισολογισμού (€)

Αριθμός Απασχολούμενων (σε ΕΜΕ)

Οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της καρτέλας Ι.4. παρέχονται στο Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την υποβολή 
αιτήματος ενίσχυσης της Δράσης που είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του ΠΣΚΕ (μενού πληροφορίες).
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Ι.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι.5.1 Ανάκτηση Προηγούμενης Ενίσχυσης - Προβληματική Επιχείρηση
Επιχείρηση (Επιλογή από λίστα)
Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης εκτέλεση προηγούμενης 
απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις; ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης

Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Κανονισμού ΕΚ 651/2014 (παράρτημα II της αναλυτικής 
πρόσκλησης της Δράσης); ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εάν Ναι, επεξηγήσεις (προαιρετικά)

ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΙΙ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΙΙ.1.1 Αναλυτικά Στοιχεία του Έργου ως προς το Φυσικό Αντικείμενο και τις Επιπτώσεις29

1.1 α Παρουσίαση του Φορέα / Δικαιούχου

1.1.β  Αντικείμενο στόχοι, αναγκαιότητα υλοποίησης, προτεινόμενος τόπος εγκατάστασης, χαρακτήρας κινήτρου του 
έργου30

1.1.γ  Τεχνική περιγραφή του έργου

1.1.δ  Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων (π.χ. Μελέτες, Εκσκαφές, ανέγερση ή επέκταση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων, Ειδικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής,  διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου κλπ. )

1.1.ε  Αναμενόμενα Αποτελέσματα του έργου

1.1.στ  Επιπτώσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία

29 Σε κάθε πεδίο, παρακαλούμε συμπληρώστε κείμενο έως 4000 χαρακτήρες (συμπεριλαμβάνονται κενά και λοιποί χαρακτήρες). 
Συνοπτικές εκθέσεις επισυνάπτονται ως αρχεία .pdf.  Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων δε θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 50 ΜΒ.
30 σύμφωνα με την ενότητα 8 της πρόσκλησης ad hoc ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις 
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Α/Α Τίτλος Ενότητας Εργασίας Κατηγορία Δραστηριότητας Υπεύθυνος Ε.Ε. 
(Επιχείρηση)

Έναρξη (μήνας) 

31 Λήξη (μήνας) 32

(Επιλογή από λίστα) (Επιλογή από λίστα)
Δεν απαιτείται για 
επενδυτικά σχέδια

ΙΙ.1.3 Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α Τίτλος 
Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή Είδος 

Παραδοτέου
Ενότητα 
Εργασίας Επιχείρηση Παράδοση 

(μήνας)33

(Επιλογή από 
λίστα)

(Επιλογή από 
λίστα)

(Επιλογή από 
λίστα)

ΙΙ.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΙ.2.1 Ανάλυση του Προϋπολογισμού και Κατηγορία Δαπάνης

1 - Δαπάνες αγοράς ή κατασκευής, ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών, ειδικών, βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της αλυσίδας ανάπτυξη-παραγωγή-αποθήκευση προϊόντων έως 45% του 

συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΕΝΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
 (€)

 

Συνολική Δαπάνη (€) 

2 - Επενδυτικές δαπάνες στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 6 του άρθρου 14 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), για την εγκατάσταση σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΕΝΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
 (€)

 

Συνολική Δαπάνη (€) 

31 ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που ξεκινά η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ. 1ος μήνας)
32 ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να λήξει η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ. 18ος μήνας)
33 Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να παραδοθεί το παραδοτέο, που δεν μπορεί να ξεπερνά το πέρας της 
αντίστοιχης Ενότητας Εργασίας.
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3 - Ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (καθαροί χώροι παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, κλπ).

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΕΝΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
 (€)

 

Συνολική Δαπάνη (€) 

4 - Άυλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία συμβιβάζονται με τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 14 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, έως 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΕΝΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
 (€)

 

Συνολική Δαπάνη (€) 

ΙΙ.2.4 Κατανομή Προϋπολογισμού και Δημόσιας Δαπάνης34

Α/Α 
Επιχείρησης

Συντομογραφία 
Επιχείρησης

Μέγεθος 
Επιχείρησης Προϋπολογισμός Δημόσια 

Δαπάνη

Δημόσια 
Δαπάνη 

(%)

(%) Δ.Δ. 
επί της 

συνολικής 
Δ.Δ.

Περιφέρεια35

Σύνολο

ΙΙΙ.1.2 Τήρηση Εθνικών και Ενωσιακών Κανόνων
Φορέας (Επιλογή από λίστα)
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων
Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και 
πληροφόρησης. ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα. ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην αρχή  της  αειφόρου 
ανάπτυξης και διασφάλιση την προώθηση  των απαιτήσεων προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής  προστασίας, 
αποδοχής πόρων, μετριασμού, κλιματικής αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας. 
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα. ΝΑΙ/ΟΧΙ

34 Πληροφοριακός Πίνακας, ο οποίος επάγεται αυτόματα από το σύστημα
35 Η Περιφέρεια επάγεται από τον τόπο υλοποίησης του έργου (παράρτημα το οποίο υλοποιεί το έργο) που δηλώνεται στον πίνακα 
Ι.2.3
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ΙV 1 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Η επισύναψη των ανωτέρω αρχείων αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση.

Η υποβολή Αιτήματος ενίσχυσης μέσω του ΠΣΚΕ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα 
πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης για την έκδοση της απόφασης ένταξης. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στο 
αίτημα επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αιτήματος 
ενίσχυσης.

Εφιστάται η προσοχή στους Δικαιούχους: η υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς «Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία 
υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ να 
οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της 
Δράσης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης μέσω του ΠΣΚΕ, η ΓΓΕΚ 
έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την υποβολή Αιτήματος Ενίσχυσης στη δράσης (Εγχειρίδιο Υποβολής, το 
οποίο είναι αναρτημένο στο ΠΣΚΕ (μενού Πληροφορίες). Το παρόν υπόδειγμα αποτελεί αποσπασματική 
απεικόνιση του συνόλου της ανωτέρω πληροφορίας. 

Επισημαίνεται ότι, ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα IΙ) – κατά περίπτωση - σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή 
αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf, zip). Aνώτατο όριο 10 ΜΒ ανά επισύναψη (attachment) και ανώτατο όριο 50 ΜΒ 
συνολικών επισυναπτόμενων ανά επενδυτική πρόταση.

Η Γ.Γ.Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου να 
διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Απαραίτητα  στοιχεία  και  λοιπά  δικαιολογητικά  για  την  οριστική  ηλεκτρονική  υποβολή  του αιτήματος 
ενίσχυσης:

1. Το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση 
και το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων.

2. Συνοπτική έκθεση του έργου. Περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία του έργου ως προς το Φυσικό Αντικείμενο. 
Πρόκειται για ολοκληρωμένη περιγραφή του έργου. Η έκθεση ακολουθεί τη δομή της καρτέλας ΙΙ.1.1: 1.1.α 
Παρουσίαση του Φορέα / Δικαιούχου, 1.1.β Αντικείμενο στόχοι, αναγκαιότητα υλοποίησης, χαρακτήρας κινήτρου 
του έργου, 1.1.γ Τεχνική περιγραφή και μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου. 1.1.δ Περιγραφή ενοτήτων εργασίας 
και παραδοτέων, 1.1.ε Αναμενόμενα Αποτελέσματα και 1.1.στ  Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων. 

Συνιστάται να είναι έως είκοσι / 20 σελίδες, ως ένα ενοποιημένο αρχείο PDF (1 αρχείο που αφορά το σύνολο 
του έργου, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ).

3. Περιγραφή Κύριας Ομάδα Εργασίας  . Περιλαμβάνει περιληπτική βιογραφική αναφορά μιας παραγράφου για 
κάθε μέλος της ομάδας εργασίας  της κάθε επιχείρησης, και συγκεκριμένα σύντομο βιογραφικό, 10-15 γραμμές, 
ανά άτομο, όπως δηλώθηκαν στην καρτέλα ΙΙ.1.4.ως αρχείο PDF, ώστε να τεκμαίρεται η επάρκεια για την 
υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας, (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ).

4. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) κάθε επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 
εκτύπωση). 

5. Κατάσταση εγκαταστάσεων για κάθε επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση), στη 
περίπτωση που η επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα) λειτουργεί ήδη κατά την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης, 
στην περιφέρεια από την οποία θα αντλήσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση του έργου, όπως η περιφέρεια 
δηλώθηκε στο αίτημα ενίσχυσης.

6. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής 
άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, 
Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές 
διατάξεις. 

7. Αναλόγως της νομικής μορφής υποβάλλονται:
 Για  ΑΕ:  Ισχύον  κωδικοποιημένο  καταστατικό  ή  ιδρυτικό  καταστατικό  (και  όλες  οι  τυχόν 

τροποποιήσεις) νομίμως δημοσιευμένα (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), συγκρότηση 
ΔΣ και ορισμός νόμιμου εκπρόσωπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο). 

 Για  ΕΠΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή ιδρυτικό καταστατικό (και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις) 
νομίμως δημοσιευμένα (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή 
ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω 
καταστατικό.

 Για ΟΕ, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΑΜΚΕ: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία 
(Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ) στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση- εκπροσώπηση.

8. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του τελευταίου εξαμήνου.
9. Μετοχική σύνθεση ισχύουσα και μετοχική σύνθεση που υπήρχε στις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις και πιο συγκεκριμένα Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του από το ΓΕΜΗ προσκομίζεται απόσπασμα βιβλίου μετόχων ώστε να 
προκύπτει η μετοχική σύνθεση ή πρακτικό γενικής συνέλευσης μετόχων με την κατάσταση όλων των μετόχων. 

10. Στοιχεία για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Για επιχειρήσεις με λιγότερα από τρία έτη 
λειτουργίας να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ετών.

i.   Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας): Αντίγραφα Ε3 & έντυπο Ν με ηλεκτρονική 
υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ii. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας):  Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης 
εγκεκριμένα και νομίμως δημοσιευμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. (στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί δημοσίευση) και 
ισοζύγιο κλεισίματος τελευταίας βαθμίδας  (με  σφραγίδα  της επιχείρησης υπογεγραμμένο από το Νόμιμο 
εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης).

iii. (ισχύει   μόνο   για   ΜμΕ)   Καταστάσεις   Επιθεώρησης   Εργασίας   (πίνακας   προσωπικού)   Ε4 
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(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών).
iv. (ισχύει μόνο για ΜμΕ) Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική 

Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των 
ημερών που απασχολήθηκε. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά για το απασχολούμενο προσωπικό θα 
υποβάλλονται ως προς τα φορολογικά έτη τους, κατ ́ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα φορολογικά 
έντυπα.

v. Εάν η επιχείρηση ανήκει σε όμιλο θα προσκομίζονται  και  οι  ενοποιημένοι  ισολογισμοί  του ομίλου. Σε 
περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής, για καθεμία απ’ αυτές τις επιχειρήσεις θα 
υποβάλλονται:
 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό (νομίμως δημοσιευμένο) ή ιδρυτικό καταστατικό και όλες οι τυχόν 

τροποποιήσεις (νομίμως δημοσιευμένα), 
 δικαιολογητικά σχετικά με την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της 

επιχείρησης (κατ ́ αντιστοιχία με δικαιολογητικό με α/α 6).
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση (κατ ́ αντιστοιχία με 

δικαιολογητικό με α/α 7).
 Τα οικονομικά στοιχεία (Ε3 & έντυπο Ν για απλογραφικά ή ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης & ισοζύγιο 

κλεισίματος για διπλογραφικά για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις). (κατ ́ αντιστοιχία 
με δικαιολογητικό με α/α 8i και ii).

 (ισχύει   μόνο   για   ΜμΕ)   Καταστάσεις   Επιθεώρησης   Εργασίας   (πίνακας   προσωπικού)   Ε4 
(συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  τροποποιήσεων  αυτών)  για  τις  τρεις  τελευταίες  κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις.

 (ισχύει μόνο για ΜμΕ) Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική 
Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των 
ημερών που απασχολήθηκε και για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Τα δικαιολογητικά για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, 
ως προς τα φορολογικά τους έτη  κατ’ αντιστοιχία με τα  υποβληθέντα επίσημα φορολογικά έντυπα της 
αιτούσας ενίσχυσης επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι για τις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός 
Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην 
αντίστοιχη χώρα.

11.  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των δικαιούχων, ή βεβαίωση ρύθμισης οφειλών
12.  ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) έως 31.12.2020.
13. καταβολή των ποσών επιστροφής (rebate) από το 2021 και εντεύθεν.
14. ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου εξαμήνου, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία 

επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014
15. (ισχύει μόνο για ΜΜΕ) Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση 

(ΜΜΕ) – σύμφωνα με υπόδειγμα της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης. Η δήλωση να φέρει υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.

16. Δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου  (σύμφωνα με το αρ. 40 του Ν. 
4488/2017) αναφορικά με το εάν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, 
για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας: Παράβαση «υψηλής» ή  «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα  / 3 
έλεγχοι)- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι), για τους λόγους του αρ. 39, του Ν.4488/2017

17. Την Υπεύθυνη δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  υπογεγραμμένη από το  νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με 
σφραγίδα, με το περιεχόμενο που αναφέρεται στα σχετικά Παραρτήματα. 

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της προβληματικότητας και το μέγεθος της 
αιτούσας ενίσχυσης επιχείρησης, θα βεβαιώνονται από ορκωτό λογιστή - ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, που είναι 
εγγεγραμμένος / η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη 
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επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού 
τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε έκθεση 
ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης». Η «Έκθεση 
Διασφάλισης» συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλει η επιχείρηση στη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων 
και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα 
Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι στην ελληνική γλώσσα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
όλα τα απαιτούμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά – κατά περίπτωση - σε μη επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf, zip, rar). Aνώτατο όριο 10 ΜΒ ανά επισύναψη 
(attachment) και ανώτατο όριο 50 ΜΒ συνολικών επισυναπτόμενων ανά έργο.
Η Γ.Γ.Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο 
προκειμένου να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

{Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γενικός Κανονισμός 
Απαλλαγής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I}.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Άρθρο 1
Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές 
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις 
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 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.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων 

και των χρηματικών ποσών

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια 
επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 
ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό 
ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 
μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου 
και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το 
σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους από 
5 000 κατοίκους.
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3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες 
σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας 
που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους 
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας 
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον 
ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της 
σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της 
ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.

5. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά 
όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά 
κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα 
ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, 
από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές 
πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή 
ενωσιακές διατάξεις.

Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών και περίοδος 

αναφοράς

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των 
χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση  και  
υπολογίζονται  σε  ετήσια  βάση.  Λαμβάνονται  υπόψη  κατά  την  ημερομηνία κλεισίματος των 
λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και 
χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση 
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή
τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή 
την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον
εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα 
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
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Άρθρο 5
Ο αριθμός απασχολουμένων

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), 
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη 
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. 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. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί·
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται 
με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά 
οφέλη από την επιχείρηση.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης 
μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια 
των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της 
επιχείρησης.

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός  
των  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένου  του  αριθμού  απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους 
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται 
και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη 
της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο 
κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση 
διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των 
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα 
οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα 
εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με 
αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.

Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα 
εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή 
κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον 
ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που 
συνδέονται μαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..……………………………. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1): ……………………………………….

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)

Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες 
υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην  περίπτωση  αυτή,  τα  στοιχεία  που
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από 
τους λογαριασμούς της επιχείρησης και 
μόνον.
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς 
παραρτήματα.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί
το παράρτημα (και τα τυχόν
συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να
συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των

υπολογισμών να μεταφερθεί στον
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να
μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται 
παρακάτω
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΕ 651/2014 σχετικά με τον 
ορισμό των ΜΜΕ.

Περίοδος αναφοράς (*):

Αριθμός απασχολουμένων 
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**)

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και 
να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους.

(**)  σε χιλιάδες ευρώ.

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των 
στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης 
(πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);

Όχι
Ναι 
[σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την 
προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)]

Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί 
την επιχείρηση:
......................................................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων 
παρατημάτων της είναι ακριβή.

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)

Υπογραφή:

(1)Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

(2)Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

(3)Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΕ 651/2014.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επισυναπτόμενα παραρτήματα

- Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία 
συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

- Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη 
επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός  των  στοιχείων  για  συνεργαζόμενη  ή  συνδεδεμένη 
επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα)

Περίοδος αναφοράς (2):

Αριθμός 
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος 
εργασιών
(*)

Σύνολο 
ισολογισμού
(*)

1. Στοιχεία (2) της 
αιτούσας επιχείρησης ή
των ενοποιημένων
λογαριασμών (μεταφορά 
από τον πίνακα Β(1) του 
παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία 
συγκεντρωτικά στοιχεία
(2) όλων των 
(ενδεχομένων)
συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων (μεταφορά 
από τον πίνακα Α του
παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2) 
όλων των (ενδεχομένων)
συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που δεν 
περιλαμβάνονται βάσει 
ενοποίησης στη γραμμή 
[μεταφορά από τον πίνακα 
Β(2) του παραρτήματος Β]

Σύνολο (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του 
ΕΚ 651/2014.

(2)Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική 
χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων 
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επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από 
αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους (άρθρο 4).

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της 
επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους  λογαριασμούς  της 
επιχείρησης  ή τους  ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται 
η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα 
της δήλωσης σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της 
κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συνεργαζόμενη επιχείρηση

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» 
[ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και 
για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού
«πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο 
συγκεφαλαιωτικό πίνακα:

Πίνακας Α

Συνεργαζόμενη 
επιχείρηση (επωνυμία/ 

ακριβή στοιχεία

Αριθμός 
απασχολουμένων

(ΕΜΕ)

Κύκλος 
εργασιών

(*)

Σύνολο 
ισολογισμού

(*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Σύνολο

(*) σε χιλιάδες 
ευρώ.

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το 
ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 
εδάφιο 2).

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία 
που πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για 
κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται 
στη γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του 
παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
.............................................................................

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:
..............................................................................

Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1):
.....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): 
............

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης

Περίοδος αναφοράς:

Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ)

Κύκλος 
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού 
(*)

Ακαθάριστα 
στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς 
και άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των 
στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα 
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα 
λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει 
να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση 
που συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της 
οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη 
συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του                                      
παρόντος                                      δελτίου:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη 
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση 
που καταρτίζει τη δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα 
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ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο 
προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα 
μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

«Πίνακας εταιρικής σχέσης»

Ποσοστό: ... Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ)

Κύκλος 
εργασιών 

(*)

Σύνολο ισολογισμού 
(*)

Αποτελέσματα κατ’ 
αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του 
παραρτήματος Α.

(1)Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους.

(2)Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή 
αντίστοιχη θέση.

(3)Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.

(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, 
λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να 
προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα 
επιχείρηση

Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους 
λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].

Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει 
ενοποίησης [πίνακας Β(2)].

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες 
με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα 
στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα 
στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1).

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι 
λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)

Πίνακας Β (1)

Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος 
εργασιών 

(**)

Σύνολο ισολογισμού 
(**)

Σύνολο
 (*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους 
υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η 
αιτούσα επιχείρηση.

(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να 
μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 
(επωνυμία/ ακριβή

στοιχεία

Διεύθυνση 
της εταιρικής 

έδρας

Αριθμός 
μητρώου 
ή ΦΠΑ

(συμπλη 
ρώνεται
ο ΑΦΜ*)

Ονοματεπώνυμο 
και τίτλος του ή 

των βασικών 
διευθυνόντων 

(**)

Α.

Β.

Γ.

Δ.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας 
συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα 
στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να 
προστίθενται στο παράρτημα Α.

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των 
σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται 
ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών όλων 
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω.

(
1
) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.

Πίνακας Β (2)

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ)

Κύκλος 
εργασιών 

(**)

Σύνολο 
ισολογισμού 

(**)

1. (*)

2. (*)

3. (*)

4. (*)

Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. (**) σε χιλιάδες ευρώ

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται 
στη γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του 
παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

(μόνο  για  τη  συνδεδεμένη  επιχείρηση  που  δεν  περιλαμβάνεται  βάσει 
ενοποίησης στον πίνακα Β)

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
..............................................................................

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :
..............................................................................

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1) :
..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης

Περίοδος αναφοράς:

Αριθμός 
απασχολουμένων 

(ΕΜΕ)

Κύκλος 
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού 
(*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

(1)Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2)Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες 
με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα 
στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα 
στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι 
εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής 
σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.

ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ



Σελίδα 11 από 13

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

Ι. ΤΥΠΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ορισμός των ΜμΕ1 κάνει διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των 
σχέσεων που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα 
δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής2.

Τύπος 1: ανεξάρτητη Επιχείρηση

Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται 
στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.

Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:

1. δεν έχει συμμετοχή 25 %3  ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση,

2. το 25 %3  ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή  σε  δημόσιο 
οργανισμό ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς, 
πλην ορισμένων εξαιρέσεων4,

3. δεν  καταρτίζει  ενοποιημένους  λογαριασμούς  ούτε  περιλαμβάνεται  στους  λογαριασμούς  
επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη 
επιχείρηση5.

Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σημαντικές 
χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό  άμεσο  ή  έμμεσο  έλεγχο  
στην  άλλη.  Είναι συνεργαζόμενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε και 
συνδεδεμένες μεταξύ τους.
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Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη εάν:

— κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 %3 και 50 %3  σ' αυτήν,

— ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25 %3 και 50 %3 στην αιτούσα 
επιχείρηση,

— και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η 
άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής της 
άλλης επιχείρησης ή μίας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την τελευταία αυτή5.

Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω του 
άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω συμφωνιών ή 
σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρχικής 
επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρίνονται κατά κανόνα σαφέστατα 
από τους δύο προαναφερόμενους τύπους.

Προκειμένου να μην συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτόν τον τύπο 
επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο  του  ορισμού,  τους όρους που 
προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά με τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς6, η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.

Συνεπώς, μία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούται κατά την έννοια 
της εν λόγω οδηγίας να καταρτίζει  ενοποιημένους  λογαριασμούς  ή  περιλαμβάνεται  βάσει  ενοποίησης στους 
λογαριασμούς μιας επιχείρησης  που  υποχρεούται  να  καταρτίζει  παρόμοιους  ενοποιημένους λογαριασμούς.

Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένη ενώ δεν 
υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της 
υποσημείωσης 5 στο τέλος το παρόντος επεξηγηματικού σημειώματος. Στην  περίπτωση  αυτή  η  επιχείρηση πρέπει 
να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού.

ΙΙ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ7

Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).

Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων;

— Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης,
— τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης με αυτή και εξομοιούνται 

προς μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,
— οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,
— οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην επιχείρηση και έχουν οικονομικά οφέλη 

από αυτή.

Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης άσκησης ή 
επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των εργαζομένων.
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Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων;

Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης με πλήρη 
απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ.

Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ή  που  έχουν  εργαστεί  με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η  εποχιακή  εργασία,  υπολογίζονται  σε  κλάσματα ΕΜΕ.

Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.

1 Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος  «ορισμός» αναφέρεται στο παράρτημα  της σύστασης  2003/361/ΕΚ  της  Επιτροπής  που  αφορά  
τον ορισμό των ΜμΕ.

2 Ορισμός, άρθρο  3.
3 Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό 

αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι 
συνδεδεμένη με τη μετέχουσα επιχείρηση (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2).

4 Μία επιχείρηση μπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο όριο του 25 % καλύπτεται ή 
υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την αιτούσα 
επιχείρηση):

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 
προσώπων που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου («άγγελοι επιχειρήσεων») 
και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν λόγω επιχειρήσεων στην 
ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των 1 250 000 ευρώ,
β) πανεπιστήμια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα μη 
κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης (Ορισμός, άρθρο 3 
παράγραφος 2, εδάφιο 2).

5 Εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος μέλος που προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης 
παρομοίων λογαριασμών κατά την έννοια της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να 
διευκρινίζει ότι δεν πληροί κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού.
—Υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μία άλλη 
μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 3)·
—Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σχετικά σπάνια περίπτωση μία επιχείρηση να καταρτίζει με δική της πρωτοβουλία 
ενοποιημένους
λογαριασμούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόμοια υποχρέωση από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην περίπτωση 
αυτή, η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μονό συνεργαζόμενη.
Για να προσδιοριστεί εάν μία επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται σε κάθε μία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους ορούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού, 
ενδεχομένως μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

6 Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία2001/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 1 283 της 27.10.2001, σ. 28).

7 Ορισμός, άρθρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

{Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 4γ του άρθρου 1 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1237 της 23ης Ιουλίου 2021.  

(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής)}

Α. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης 

Άρθρο 2: Ορισμοί, παράγραφος 18:

«προβληματική επιχείρηση»: η 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.

ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ



Σελίδα 2 από 4

Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται τόσο σε επίπεδο 
αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες 
με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.) 
651/2014

       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

     (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος 

Κατοικίας:
Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία: ……………………….. στα 

πλαίσια του έργου με Κωδ έργου: ………….…... δηλώνω ότι:

 Όλα τα αναγραφόμενα στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης καθώς και όλα τα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος είναι 
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ακριβή και αληθή και αναλαμβάνω την ευθύνη της υποβολής του παρόντος αιτήματος ενίσχυσης.

 Ο Δικαιούχος έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της πρόσκλησης.

 Η επιχείρηση με ΑΦΜ ………….. έχει υποβάλει ………………………….έως τρία / 3 αιτήματα ενίσχυσης 

επενδυτικών έργων στην παρούσα πρόσκληση. 

 Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης / ενίσχυσης σε άλλο 
πρόγραμμα /δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας 
των δαπανών, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση της Δράσης

 Πληροίτε ο χαρακτήρας κινήτρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καν. ΕΕ 651/2014 

 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
Κανονισμού ΕΕ 651/2014,

 Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 
εσωτερική αγορά

 Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει 
λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ)

 Δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους  λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 
4488/2017

 Ο Δικαιούχος τηρεί  τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου.

 Σε περίπτωση έγκρισης της ενίσχυσης του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της 
επιχείρησης, του τίτλου του / των έργου/ων και του ποσού της ενίσχυσης στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού ΕΕ 1303/2013  

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο αίτημα ενίσχυσης του 
επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα 
συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και ειδικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τη ΓΓΕΚ και 
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όσα λαμβάνονται από αυτούς, επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τη ΓΓΕΚ αναφορικά με 
την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης 
κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα 
καθοριστούν από τη ΓΓΕΚ.

 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την 
ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα το αντίστοιχο ποσό που 
του έχει συμψηφιστεί.

 Ο Δικαιούχος είναι ενημερωμένος και το αίτημα ενίσχυσης που υποβάλλει είναι εναρμονισμένο και 
υπακούει στους περιορισμούς και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 

 Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη 
επιλέξιμους ΚΑΔ, η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το 
σύνολο των δαπανών  της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση 
καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους

 Η επιχείρηση δεν αφορά σε: δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς ή δημόσιους οργανισμούς 
ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων 
συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι 
Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις 
που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι)

 Η επιχείρηση δεν είναι εξωχώρια

 Ο δικαιούχος παρέχει ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ 
άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 
119 σελ.1- 88] σε όλα τα στάδια του υποβληθέντος αιτήματος ενίσχυσης, δηλαδή από της 
υποβολής της ως και, στην περίπτωση υπαγωγής του, οριστικοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης 
επένδυσής του, σύμφωνα προς τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκλησης

 Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων 
πρόσβασης των ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες 
υποδομές πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές 
υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. 
ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κ.λ.π.).   

 Η επιχείρηση αναπτύσσει ή δεσμεύεται ότι θα  αναπτύξει τη δραστηριότητα της σε αυτοτελή 
επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, 
διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας, σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα 
ελέγχου.

 Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την 
εκτέλεση του / των έργου/ων και ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών 
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και γυναικών

 Η επιχείρηση θα προσκομίσει, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της ενίσχυσης, 
παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για 
χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης του έργου, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον 
δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις μετά την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για πέντε (5) έτη. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το 
παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Ο διακιούχος, 
μετά την υπαγωγή του προς ενίσχυση και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων :

α. θα τηρεί τους όρους της πρόσκλησης,

β. δεν θα παύσει τη λειτουργία της επένδυσης,

γ. δεν θα διακόψει την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,

δ. θα αποκτήσει την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης,

ε. δεν θα μεταβιβάσει για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν 
συμψηφισμού με βάσει των προβλεπομένων στην ΚΥΑ και στην πρόσκληση της δράσης, εκτός εάν 
αυτά αντικατασταθούν από άλλα, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται 
στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση μεταβολής των 
παραπάνω ο δικαιούχος θα γνωστοποιήσει την αντικατάσταση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, 
στην ΓΓΕΚ εντός διμήνου από την αντικατάσταση.

στ. δεν θα μεταβάλλει τη χρήση του ακινήτου που έχει ενταχθεί στην δράση.

 Ο δικαιούχος βεβαιώνει ότι δεν έχει προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για 
περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή βεβαιώνει ότι κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής  για 
ενίσχυση, δεν έχει προγραμματίσει να προβεί σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου 
χρονικού διαστήματος τριών ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχει 
υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή. 

  Δηλώνω ότι σε περίπτωση δανεισμού, για την κάλυψη του  25% (των επιλέξιμων δαπανών, το δάνειο 
θα είναι/είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική στήριξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή 
επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους 
χρηματοδοτικών εργαλείων 

 Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), στην ίδια περιφερειακή 
ενότητα, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη 
επένδυση. δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά έργα

Ημερομηνία:    ……….20……
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Για την επιχείρηση

-Ο-

Νόμιμος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία

Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την ενότητα 11 

…. της υπ’ αριθμ. ……………Πρόσκλησης ……..

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ……….. και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διενεργήσαμε έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της ενότητας 11 της υπ’αρ…….Πρόσκλησης η 
οποία εκδόθηκε βάσει της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης / ΚΥΑ, με σκοπό τη διαπίστωση ότι τα αριθμητικά κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών βάσει των οποίων διαπιστώνεται η 
προβληματικότητα της Επιχείρησης(/ή και του Ομίλου),  ……… (εφεξής η Επιχείρηση), καθώς και 
τα αριθμητικά κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για το προσδιορισμό του μεγέθους αυτής (/ή του 
Ομίλου), σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την Συνθήκη («Γενικός Απαλλακτικός 
Κανονισμός») όπως ισχύει, προκύπτουν από τις νόμιμα συνταγμένες και εγκεκριμένες από το 
Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης  για τις χρήσεις………, 
προκειμένου η εταιρεία να συμμετέχει στις διαδικασίες συμψηφισμού της διάταξης της περ. ζ της § 1 
του άρθρου 11 του Ν.4052/2012 (Α΄41) και της § 1β) του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 όπως 
εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. ΓΠ.οικ.80277/27.12.2021 (Β’ 6247) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας
Η διοίκηση της ελεγχόμενης Επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων 
για τη συμμετοχή της στις διαδικασίες συμψηφισμού της διάταξης της περ. ζ της § 1 του άρθρου 11 
του Ν.4052/2012 (Α΄41) και της § 1β) του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 όπως εξειδικεύονται στην 
υπ’ αριθμ. ΓΠ.οικ.80277/27.12.2021 (Β’ 6247) Κοινή Υπουργική Απόφαση, την τήρηση των 
προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της,  
την εν γένει τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2013….(ή ΔΠΧΑ…). Επί πλέον 
είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών της αυτόματης επιστροφής 
(clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 31.12.2020 και την εμπρόθεσμη 
καταβολή των ποσών επιστροφής (rebate) από το 2021 και εντεύθεν, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων 
όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Επιχείρησης με 
τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια εργασιών διασφάλισης, για τη διαπίστωση ότι τα αριθμητικά 
κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών βάσει των 
οποίων διαπιστώνεται η προβληματικότητα της Επιχείρησης(/ή και του Ομίλου),  ……… (εφεξής η 
Επιχείρηση), καθώς και τα αριθμητικά κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για το προσδιορισμό του 
μεγέθους αυτής (/ή του Ομίλου), σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την Συνθήκη 
(«Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως ισχύει, προκύπτουν από τις νόμιμα συνταγμένες και 
εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης  για τις 
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χρήσεις …….

Οι εργασίες διασφάλισης, διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 
3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 
Θεωρούμε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση και την τεκμηρίωση της παρούσας έκθεσης διασφάλισης και είναι στη διάθεση της ΕΛΤΕ 
οποτεδήποτε ζητηθούν.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν δεν έχει περιέλθει στην 
αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι  τα αριθμητικά κονδύλια που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών βάσει των οποίων 
διαπιστώνεται η προβληματικότητα της Επιχείρησης(/ή και του Ομίλου),  ……… (εφεξής η 
Επιχείρηση), καθώς και τα αριθμητικά κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για το προσδιορισμό του 
μεγέθους αυτής (/ή του Ομίλου), σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Καν. 651/2014  
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της πρόσκλησης όπως ισχύει, δεν προκύπτουν από τις δημοσιευμένες  
Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης  για τις χρήσεις ………
Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία είναι

Μεγάλη:   ΝΑΙ,  Μεσαία  ΝΑΙ, Μικρή  ΝΑΙ

Προβληματική:   ΝΑΙ    ΟΧΙ

Περιορισμός Χρήσης
Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της 
παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και προς τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

Αναφορά επί άλλων Θεμάτων
Σύμφωνα με …… η παρούσα έκθεση ελέγχου συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά … που 
υποβάλλει η επιχείρηση ……. για τις χρήσεις, ……… στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συνεπώς με την έκθεσή μας δεν εκφέρουμε άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές 
εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αθήνα, ..………. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

……………………
Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ 
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Συνημμένα: 
- Πίνακας αριθμοδεικτών ώστε να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014 και στην παράγραφο 4γ του άρθρου 1 του τροποποιημένου Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/1237), όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης και πρέπει να 
προσκομισθούν, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της.
 - Πίνακας προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης  

Πίνακας προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης  

Περίοδος αναφοράς (*):

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών Σύνολο ισολογισμού 

*Όλα τα στοιχεία αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Πίνακας αριθμοδεικτών προσδιορισμού επιχείρησης ως προβληματικής

Δείκτης 1 Χρήση 

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

 
=

XX
XX

 
= XX

  

Δείκτης 2 & 3 Χρήση 

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις + Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 
Ίδια κεφάλαια

 
=

XX
XX

 
= XX

  
EBITDA [καθαρά κέρδη προ φόρων (Λογαριασμός 82.01) + 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Λογαριασμός 65 χρεωστικοί 
τόκοι και συναφή έξοδα*) + Αποσβέσεις (Λογαριασμός 66)] 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Λογ.65 χρεωστικοί τόκοι & 
συναφή έξοδα) 

 
=

XX
XX

 
= XX
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Για την τεκμηρίωση των δαπανών απαιτείται πιστοποίηση της υλοποίησης των δαπανών από ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος / η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του 
ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ ετησίως. 
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε 
έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης». Η 
«Έκθεση Διασφάλισης» συνοδεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλει η επιχείρηση στη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών 
προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: 
«ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους 
υποχρεωτικούς ελέγχους.

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 
Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 
Πληροφόρησης».

Στην Έκθεση θα πρέπει να πιστοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) H πραγματοποίηση των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης (επιλεξιμότητα δαπανών) και εντός των 
χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από την παρούσα (περίοδος πιστοποίησης δαπανών).

β) Η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την πραγματοποίηση των βεβαιωμένων δαπανών.

γ) Η μοναδικότητα δήλωσης των βεβαιωμένων δαπανών στο πλαίσιο του Έργου Ε&Α ή του Επενδυτικού 
Σχεδίου και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο άλλου επιδοτούμενου 
έργου από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και στο πλαίσιο του καθεστώτος φοροαπαλλαγών για την εκτέλεση 
ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων ή αναπτυξιακού νόμου, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση, του άρθρου 8 του ν.1599/1986, υπογεγραμμένη νομίμως από το Δικαιούχο.

δ) Η νομιμότητα και η κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου/παραστατικού.

ε) Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής αποτύπωσης του Έργου Ε&Α ή Επενδυτικού Σχεδίου στα συστήματα ή 
βιβλία της εταιρείας μέσω λογαριασμών λογιστικής ή κέντρων κόστους ή εντολών εργασίας ή άλλου 
πρόσφορου μέσου.

2) Αντίγραφα των παραστατικών δαπανών, ανά κατηγορία δαπάνης, μετά τον έλεγχό τους από ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και συγκεκριμένα:

α) τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία,

β) αποδεικτικά εξόφλησης για παραστατικά των οποίων η εξόφληση προβλέπεται μέσω τραπεζικής 
πληρωμής, 

γ) αναλυτική λογιστική αποτύπωση του έργου στα συστήματα ή βιβλία της εταιρείας (όπως αυτή προκύπτει 
από τους λογαριασμούς λογιστικής ή τα κέντρα κόστους ή τις εντολές εργασίας ή από άλλα πρόσφορα μέσα 
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που χρησιμοποιεί η Εταιρία) ανά κατηγορία δαπάνης στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ή 
αντίγραφο του βιβλίου εσόδων-εξόδων στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων, υπογεγραμμένα από 
τον υπεύθυνο τήρησης της λογιστικής απεικόνισης.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου για τις προκαταβολές και δόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 
περίοδο πιστοποίησης των δαπανών επενδυτικών έργων ή της τήρησης των συντελεστών αποσβέσεων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα έργα Ε&Α.

ζ) για ενισχύσεις που χορηγούνται για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, θα 
βεβαιώνεται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που 
προηγείται της έναρξης των εργασιών.

4) τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ότι ο Δικαιούχος είναι ενήμερος φορολογικά, ασφαλιστικά και ως προς τις 
οφειλές clawback και rebate, με βάση το άρθρο  1 της ΚΥΑ

3. Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου Ε&Α ή του Επενδυτικού Σχεδίου, υποβάλλονται 
τα ακόλουθα:

1) σχετική έκθεση από το Δικαιούχο, στην οποία τεκμηριώνονται:

α) οι ενέργειες και τα παραδοτέα του έργου σε αντιστοιχία με το αίτημα ενίσχυσης του άρθρου 3 του 
δικαιούχου για την περίοδο πιστοποίησης

β) η σύνθεση της ομάδας έργου για τα Έργα Ε&Α

5. Στην περίπτωση των Επενδυτικών Σχεδίων, και μόνο, βεβαίωση υλοποίησης από μηχανικό, ειδικότητας 
πολιτικού μηχανικού ή/και μηχανολόγου μηχανικού ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο ανάλογα 
με το είδος του Επενδυτικού Σχεδίου. Η βεβαίωση αφορά τις δαπάνες της περιόδου πιστοποίησης αλλά και τις 
προκαταβολές των προηγούμενων περιόδων. Ειδικότερα στην περίπτωση που η εταιρεία έχει πιστοποιήσει σε 
προηγούμενη περίοδο προκαταβολές θα πρέπει να υποβάλει σχετική βεβαίωση και έκθεση προόδου φυσικού 
αντικειμένου με περιγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων και του οικονομικού αντικειμένου με τα αντίστοιχα 
τιμολόγια δαπανών του επενδυτικού έργου ή του έργου Ε&Α υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του έργου 
Ε&Α ή μηχανικό, ανά περίπτωση, σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο και ορκωτό ελεγκτή-λογιστή σε ότι 
αφορά το οικονομικό αντικείμενο. Τα τιμολόγια της περιόδου πιστοποίησης πρέπει να συμψηφίζουν εν μέρει 
ή εν όλω τις προκαταβολές προηγούμενων περιόδων. 

6.  Επιπρόσθετα η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει 

1. Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας ή του ΦΕΚ Σύστασης, εφόσον έχουν υπάρξει

2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 
εκτύπωση) και εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

3. Κατάσταση εγκαταστάσεων της επιχείρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 
εκτύπωση). 

4. Τα δικαιολογητικά του παρόντος, συντάσσονται και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να 
υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΕΛΛΑΔΑ – Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο

 2022-2027

Μέγιστη ένταση περιφερειακών 
επενδυτικών ενισχύσεων (1)

(για μεγάλες επιχειρήσεις)

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS2) 
                    

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS3)
1.1.2022-31.12.2027*

1. Περιφέρειες του άρθρου  107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ

EL 41 Βόρειο Αιγαίο  50%

EL 43 Κρήτη  40%

EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50%

EL 52 Κεντρική Μακεδονία 50%

EL 53 Δυτική Μακεδονία 40%

EL 54 Ήπειρος 50%

EL 61 Θεσσαλία 50%
EL 62 Ιόνια Νησιά 40%
EL 63 Δυτική Ελλάδα 50%
EL 64 Στερεά Ελλάδα 
EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή) 40%
EL 65 Πελοπόννησος 40%
EL 42 Νότιο Αιγαίο 30%

2. Μη προκαθορισμένες περιοχές γ

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 15%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25%

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ 25%

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25%

*Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο αυτό όριο 

προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες 

μονάδες για μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, 

σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, 

σ. 36). 
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