
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του καν. 2021/1060 η ΔΑ καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία 
και σε εμποδιζόμενα άτομα, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και την 
ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 1 του άρθρου 
191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).   

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του κανονισμού, κατά την επιλογή των πράξεων η ΔΑ:  

α) εξασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συμμορφώνονται με το πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνέπειάς τους με τις σχετικές στρατηγικές στις οποίες βασίζεται το 
πρόγραμμα, και ότι συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων του 
προγράμματος· 

β) διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός 
αναγκαίου πρόσφορου όρου, συνάδουν με τις αντίστοιχες στρατηγικές και έγγραφα 
προγραμματισμού που έχουν καθοριστεί με στόχο την πλήρωση του εν λόγω αναγκαίου 
πρόσφορου όρου· 

γ) διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού 
της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων· 

δ) επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και 
μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που 
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την 
οικονομική τους βιωσιμότητα· 

ε) διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπόκεινται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχει ληφθεί δεόντως υπόψη η 
αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας· 

στ) επαληθεύει ότι όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για 
χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο· 

ζ) διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου 
Ταμείου και ότι εντάσσονται σε έναν τύπο παρέμβασης· 

η) διασφαλίζει ότι οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα 
πράξης που υπόκειται σε μετεγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 66 ή οι οποίες θα συνιστούσαν 
μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

θ) διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται άμεσα από αιτιολογημένη γνώμη της 
Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την επιτέλεση των πράξεων· 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 40 του ίδιου Κανονισμού, η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τη 
μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εξειδίκευσε τα κριτήρια για τις πράξεις και Δράσεις για τις οποίες 
διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία.  
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Συγκεκριμένα, υποβάλλονται για έγκριση κριτήρια επιλογής ειδικά για: 

1. τις πράξεις Τεχνικής Βοήθειας 
2. τις πράξεις για τις οποίες ο Ενδιάμεσος Φορέας ορίζεται ως Δικαιούχος κατά την έννοια του 

άρθρου 2 παρ. 9 α) του καν. 2021/1060 (αφορά στις επιμέρους Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ» όπως αναφέρεται 
παρακάτω) 

3. τη Δράση «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» 
4. τη Δράση «Δράση 3 –Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ» 
5. τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» 

 

Σημειώνεται ότι η δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» περιλαμβάνει τρεις διακριτές 
Δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη 
ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.  

Ειδικότερα:  

• Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν 
ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 
Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 18.000€ έως και 30.000€ 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 De Minimis). 

• Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες 
στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες 
επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Eπιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 50.000€ έως και 650.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 
651/2014 /ΓΚΑΚ). 

• Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν 
ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 
Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.200.000€ 
(επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De Minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 
/ΓΚΑΚ). 

 

Η επιμέρους Δράση 1 θα υλοποιηθεί Δικαιούχο (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9 α) του καν. 
2021/1060 τον ΕΦΕΠΑΕ). Οι επιμέρους Δράσεις 2 και 3 θα υλοποιηθούν με τον ΕΦΕΠΑΕ ως 
Ενδιάμεσο Φορέα. 

 

Αντίστοιχα, η δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ» περιλαμβάνει δυο διακριτές Δράσεις με τις 
οποίες ενθαρρύνονται επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων 
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν 
γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, 
υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και 
υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). 

Ειδικότερα: 

• Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ: αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De Minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ). 

• Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ: αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 
1407/2013 De Minimis). 

Η επιμέρους Δράση 2  θα υλοποιηθεί Δικαιούχο (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9 α) του καν. 
2021/1060 τον ΕΦΕΠΑΕ), ενώ η επιμέρους Δράση 1 θα υλοποιηθεί με τον ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσο 
Φορέα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του καν. 2021/1060 η ΔΑ καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία 
και σε εμποδιζόμενα άτομα, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και την 
ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 1 του άρθρου 
191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).   

 
Στο πλαίσιο αυτό για τις πράξεις Τεχνικής Βοήθειας η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  εξειδίκευσε τη Μεθοδολογία και 
τα Κριτήρια Αξιολόγησης ως εξής: 
 
 
Η αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας θα είναι άμεση και θα διενεργείται 
σε δύο στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων 
 
ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 
πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. 
 
Σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) οι προτάσεις 
υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, 
γίνεται από το σύστημα (ΟΠΣ) ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας και επιλεξιμότητας της 
πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν: 

 Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
πρόσκληση. 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην 
πρόσκληση.  

 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο. 

 Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός 
της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 63 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην 
υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης). 

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη 
δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που υπόκειται σε 
μετεγκατάσταση (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 του καν. 2021/1060), ή οι οποίες θα 
συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας (σύμφωνα με το στοιχείο α), παρ. 1, 
άρθρο 65 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο 
πράξης). 

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης της 
ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή 
εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (σύμφωνα με 
την παρ. 9, του άρθρου 63 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει 
το τεχνικό δελτίο πράξης). 

 
Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια. Ειδικότερα 
εξετάζεται: 
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 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην πρόσκληση. 

 Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της 
πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση.  

 Εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα 
πεδία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 
πρόσκλησης. 

 Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  

   Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο 
εγκεκριμένου Προγράμματος ΤΒ.  
 

 
Προϋπόθεση για επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου Α΄: 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση το προτελευταίο, το οποίο ενδέχεται να μην 
απαιτείται, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση 
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος. 
 
 
 
ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά 

στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν για επιμέρους κριτήρια επιλογής πράξεων:  
 
1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: 

 Αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.  

 Αρμοδιότητα του φορέα λειτουργίας και συντήρησης. 

 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού.  

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος. 
 

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια της 1ης Ομάδας Κριτηρίων. 
 
 
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών  

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, προμηθειών και 
υπηρεσιών.  

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων. 

 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. 

 Αειφόρος ανάπτυξη. 

 Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 
 

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του Κριτηρίου το Κριτήριο «Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
πλην δημοσίων συμβάσεων» και του Κριτηρίου «Αειφόρος Ανάπτυξη» που δύναται να 
λαμβάνουν τιμή “Δεν Εφαρμόζεται”.  



4 

 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της 2ης Ομάδας Κριτηρίων, 
εκτός από το Κριτήριο «Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων» και το 
Κριτήριο «Αειφόρος Ανάπτυξη» που μπορούν να πάρουν την τιμή "Δεν εφαρμόζεται". 
 

 
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω 
κριτήρια: 

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. 

 Αποτελεσματικότητα. 

 Αποδοτικότητα. 

 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση. 
 
Η βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια είναι δυαδική (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια της 3ης Ομάδας Κριτηρίων. 

 
 

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα 
Τα κριτήρια αυτά μπορεί να καλύπτουν: 

 Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης. 

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 
 
Η βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια είναι δυαδική (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια της 4ης Ομάδας Κριτηρίων. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων. 
 
Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας 
κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να προβεί στην 
αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψη της πρότασης να 
περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της πρότασης.  
 
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται 
συμπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. 

 
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της 
αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Συμπληρωματικά στοιχεία 
είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω 
παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις 
είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/ές με σκοπό την αποσαφήνιση των 
υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.  
Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν από τον Δικαιούχο στην ΕΥΔ εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από την Μονάδα Α2 (π.χ. εντός πέντε εργάσιμων ημερών), 
δεδομένου ότι αφορούν σε στοιχεία που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στην υποβληθείσα 
πρόταση. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση 
απορρίπτεται. Η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου/ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων. 
 
Συνημμένα στο αρχείο excel η εξειδίκευση των κριτηρίων αναλυτικά. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή

3
Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, 
στα πεδία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 
πρόσκλησης

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην 
πρόσκληση

Ελέγχεται η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση1

Το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής 
χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή 
μέσο της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή 
εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου είναι συμπληρωμένο

6

Το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι 
οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που υπόκειται σε 
μετεγκατάσταση είναι συμπληρωμένο

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένο

7

Η πράξη προχωρεί 
στο Στάδιο Β της 

αξιολόγησης

5
Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εάν η 
πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου 
Προγράμματος ΤΒ

Εξετάζεται εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος ΤΒ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑΔΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από το κριτήριο Α2.4 

το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται

Η Πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην 
προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα πεδία 
παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και 
στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄
[Α1 ΚΑΙ Α2]

Η πράξη απορρίπτεται

4 Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Εξετάζεται εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου 
ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

1 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
πρόσκληση

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός 
ορίων, εφόσον τίθενται στην Πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην 
πρόσκληση 

4

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, 
κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση. 

ΣΤΑΔΙΟ Α2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

Ελέγχεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων 
που ορίζονται στην πρόσκληση

Το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης είναι 
συμπληρωμένο

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένο

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένο

2

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α1. ΑΡΧΙΚΟΣ  ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τιμή

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο Ελέγχεται εάν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

2

3

5
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων της 1ης Ομάδας του Σταδίου Β΄

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Η ρεαλιστικότητα ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικέιμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (διαγωνιστική διαδικασία, αυτεπιστασία,  κ.λπ.) 
γ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης σχετικά με την  έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης όπως υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής κ.λπ.
δ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης κ.λπ.
Επικουρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΔΑ και άλλα διαθέσιμα εργαλεία.

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η πράξη προχωρεί 
στην 2η Ομάδα 

Κριτηρίων

Η πράξη απορρίπτεται

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ που η ΔΑ αναζητάει από την καρτέλα του δικαιούχου στο ΟΠΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού

Εξετάζεται εάν ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 
τεκμηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κ.λπ. που η ΔΑ αναζητάει από το ΟΠΣ. Εάν ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο της 
πράξης και τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν στο ΟΠΣ, τότε υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή της πρότασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Εξετάζεται ο προϋπολογισμός της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται είναι:

α) Η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Ειδικότερα εξετάζεται εάν η πρόταση  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου/παραδοτέων, καθώς και αν συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η 
επαρκής χρηματοδότηση του επιδιωκόμενου λειτουργικού αποτελέσματος της πράξης αλλά και να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγματα:
- Για την προμήθεια εξοπλισμού ενδέχεται να απαιτούνται διαμορφώσεις των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού.
- Για ηλεκτρονικές υπηρεσίες /προϊόντα είναι πιθανόν να απαιτείται αναβάθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων των χρηστών.   
- Για τα έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα εξετάζεται εάν: (i) οι κατηγορίες δαπανών που δηλώνονται στο σχέδιο υλοποίησης με ίδια μέσα συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο, τα 
πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα/εκροές/αποτελέσματα, καθώς και τις δραστηριότητες/ενέργειες που η υλοποίησή τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη του παραδοτέου/ων (ή 
εκροών/αποτελέσματος) και (ii) ορθά κατανέμονται οι κατηγορίες δαπανών στις επί μέρους εργασίες και πακέτα εργασίας.
Σημειώνεται ότι η πληρότητα του προϋπολογισμού δραστηριοτήτων ή ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με τη χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους θεωρείται ότι 
εξασφαλίζεται, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη ΔΑ κατά το στάδιο αυτό, εφόσον οι επιλογές αυτές προβλέπονται στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και η επιλογή 
απλοποιημένου κόστους καλύπτει το σύνολο των αναγκαίων δαπανών για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων/ενεργειών.

β) Το εύλογο του κόστους της προτεινόμενης πράξης ως εξής:
1. Δημόσιες  συμβάσεις  
1α. Δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Οι προϋπολογισμοί των παραπάνω κατηγοριών προκύπτουν από τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών αντίστοιχα.
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων, η αποζημίωση των οποίων γίνεται με ανθρωποημέρες απασχόλησης,  θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ των 
παραδοτέων και του χρόνου απασχόλησης. 
1β. Προμήθειες  
Το εύλογο του προϋπολογισμού για προμήθειες μπορεί να βασισθεί: 
- στο πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης, 
- σε έρευνα αγοράς συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης και διασταύρωσης τιμών από επίσημους προμηθευτές ή μέσω του διαδικτύου, ή/και 
- σε μη δεσμευτικές προσφορές (π.χ. τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
1γ. Υπηρεσίες 
Το εύλογο του προϋπολογισμού για υπηρεσίες μπορεί να βασισθεί στο πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 
συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 
2. Υλοποίηση έργων με Ίδια Μέσα
Το εύλογο του κόστους στα έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα τεκμηριώνεται από την ανάλυση του προϋπολογισμού των επί μέρους κατηγοριών δαπανών στο σχέδιο ΑΥΙΜ. 
Η ΔΑ εξετάζει το εύλογο του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας δαπάνης που κρίνεται ως απαραίτητη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, στη βάση τεκμηρίωσης που 
συνυποβάλλει ο δυνητικός δικαιούχος όπως π.χ. μισθοδοτικές καταστάσεις του μισθοδοτούμενου προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, μη δεσμευτικές 
προσφορές για προμήθειες ή υπηρεσίες, ενδεικτικά κόστη μετακινήσεων κ.λπ.  λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για την κάθε κατηγορία δαπάνης βάσει των 
κανόνων επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Σημειώνεται ότι το εύλογο του προϋπολογισμού δραστηριοτήτων ή ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με τη χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους θεωρείται ότι 
εξασφαλίζεται, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη ΔΑ κατά το στάδιο αυτό, εφόσον οι επιλογές αυτές προβλέπονται στην πρόσκληση για επιλογή προτάσεων και η επιλογή 
απλοποιημένου κόστους καλύπτει το σύνολο των αναγκαίων δαπανών για την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων/ ενεργειών.

γ) Η ορθή κατανομή του προϋπολογισμού. Εξετάζεται η ορθή κατανομή του προϋπολογισμού στις επιμέρους εργασίες/ είδη δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό 
αντικείμενο/ παραδοτέα της πράξης.

Τιμή/Βαθμολογία

Αρμοδιότητα του φορέα λειτουργίας 
και συντήρησης

Αρμοδιότητα του δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη

Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της πράξης 

Η πράξη εξετάζεται ως προς: 
α) τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της
β) τον τρόπο υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης με αναφορά σε όλα τα επιμέρους υποέργα αυτής, απαιτούμενες ενέργειες/ εργασίες που 
συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο της πράξης και κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίησή της, χρονική αλληλουχία ενεργειών, καταλληλότητα δράσεων προβολής και επικοινωνίας 
ανάλογης έκτασης με την πράξη)
γ) την αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Εξετάζεται με ποιό τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.

Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της 2ης Ομάδας Κριτηρίων, 

εκτός από το Κριτήριο «Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων» και το 
Κριτήριο «Αειφόρος Ανάπτυξη» που μπορούν να πάρουν την τιμή "Δεν εφαρμόζεται".

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή/Βαθμολογία

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το 
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της πρότασης σχετικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει 
μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότασης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες για την προτεινόμενη πράξη.
Για τις περιπτώσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται, τα προβλεπόμενα στις 
διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Στις 
περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία της εξέτασης των σταδίων δημοσίων συμβάσεων εντοπιστεί 
παρατυπία, στη διατύπωση γνώμης ορίζονται τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα ή το ποσοστό της 
κατ’ αποκοπή διόρθωσης που επιβάλλεται από τη ΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά οριζόμενα στην 
απόφαση της Επιτροπής C (2019) 3452 final/14.5.2019 (κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε δημόσιες συμβάσεις). 
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Τήρηση θεσμικού πλαισίου ως προς τις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άντρες. 
Σημειώνεται ότι η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που 
προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Εξετάζεται εάν η πράξη 
συνεκτιμά και υπερασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενσωματώνει τη διάσταση 
του φύλου. Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») του κριτηρίου εξασφαλίζεται  και στην περίπτωση που η 
πράξη αφορά στο σύνολο του πληθυσμού και ως εκ τούτου ωφελούνται με τον ίδιο τρόπο οι γυναίκες 
και οι άνδρες, χωρίς καμία διάκριση.

Η πράξη προχωρεί 
στη 3η Ομάδα 

Κριτηρίων

Εξετάζεται εάν η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών 
ενισχύσεων. Στην περίπτωση που η πράξη ενέχει κρατική ενίσχυση, αποτυπώνονται οι ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί ο δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της 
χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μία αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από 
την Συνθήκη και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο συνημμένο 
Παράρτημα ΙΙΙ δίνονται κατευθύνσεις / οδηγίες ώστε να εξετάζεται εάν η πράξη ενέχει στοιχεία 
κρατικής ενίσχυσης.

Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών

Αειφόρος ανάπτυξη

Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν 
έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη 
νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για 
ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα 
ΙΙ.

2

Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες δημοσίων συμβάσεων εξετάζεται η τήρηση 
του ειδικότερου πλαισίου που θεσπίζεται για τις ανάγκες διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και 
εφαρμογής συγκεκριμένου τύπου πράξεων/ υποέργων. Εξετάζεται δηλαδή, εάν η υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης/ υποέργου σχεδιάστηκε κατά τρόπο συμβατό με τα οριζόμενα στο εκάστοτε 
θεσμικό πλαίσιο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη προχωρεί 
στην 4η Ομάδα 

Κριτηρίων

1

Αποδοτικότητα
Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος προϋπολογισμός 
πράξης) και της επίτευξης των στόχων ( αναμενόμενες εκροές της προτεινόμενης πράξης). Η 

αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πν= (δείκτης εκροής  της πράξης / δείκτης εκροής ειδικού 
στόχου) προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό ειδικού στόχου). 

Η πράξη απορρίπτεται

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του 

προβλήματος που έχει εντοπιστεί ή/και στην αποτυχία της αγοράς που έχει προσδιοριστεί, καθώς και 
το ποσοστό κάλυψης των αναγκών μέσω της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με την κρισιμότητα του 

προβλήματος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ειδικού στόχου/ κατηγορίας δράσεων.

Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση

Ο δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης 
πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και 
λειτουργία, ο δικαιούχος, εκτός από την αναφορά του αρμόδιου φορέα για τη λειτουργία και 
συντήρηση (βλέπε σχετικό κριτήριο 1ης ομάδας κριτηρίων) θα πρέπει να προβλέπει τις αναγκαίες 
ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους ή μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η συντήρηση και λειτουργία. 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που η πράξη παράγει καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της η 
ΔΑ/ΕΦ εξετάζει εάν καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, βάσει των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που υποβάλει ο δικαιούχος σύμφωνα με τα στοιχεία που ζητούνται 
από την πρόσκληση. 
Σε περίπτωση πράξεων που δεν αφορούν σε επενδύσεις υποδομών ή παραγωγικές επενδύσεις θα 
πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.
Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

3

4

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της 3ης Ομάδας Κριτηρίων

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή/Βαθμολογία

2 Αποτελεσματικότητα

 Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στον ειδικό στόχο. 

Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη προς το 
δείκτη εκροής του ειδικού στόχου: Πν= (δείκτης εκροής της πράξης) / (δείκτης εκροής ειδικού στόχου). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Θετική αξιολόγηση των δυο κριτηρίων της 4ης Ομάδας Κριτηρίων

Τέλος Αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Τιμή/Βαθμολογία

1 Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της 
πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 
προετοιμασίας (μελέτες, έρευνες, εγκρίσεις, τεύχη προκήρυξης, κ.λπ.) για την έναρξη της υλοποίησής 

της. 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο. 

Η συνολική ωριμότητα αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν 
περισσότερο.

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που 

εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (π.χ. έγκρισης από συμβούλια κ.λπ.).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

1η ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

2η ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

3η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

4η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης 
βαθμολογίας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 
άτομα με αναπηρία» 

 

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους 
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης 
Πράξης, οι κάτωθι  περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά. 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί 
τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών/εγκαταστάσεων για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, 
καθιστικά, εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) 

(3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, 
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, 
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, 
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.)  

(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής 

(4)  πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου και διαδικασιών διαφυγής προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία    

(5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, 
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.) 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές  

(1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές 
υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων”) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα 
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι 
εστίασης κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική 
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) 

(4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (π.χ. προσβάσιμη υπηρεσία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία 
και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, προσβάσιμες διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων 
αναγκών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κ.λπ.) 

 

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες   
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(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. από άτομα σε 
αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων 
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη 
διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν 
μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης 
εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή/και 

πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών 
ατόμων κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών 
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης  μέσω 
συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.). 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

(1) Σε περίπτωση ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της 
προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους αρχές (α) αντιληπτικότητα, που 
σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους 
χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να αντιληφθούν, (β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα 
συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα, (γ) 
κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι 
κατανοητές, (δ) στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να 
ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών 
τεχνολογιών. 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η συμμόρφωση με τα όσα ορίζονται σχετικώς στο Ευρωπαϊκό 

Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 301 549 (βλ. Κεφάλαιο 9), όπως αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά, 
γεγονός που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την πλήρη συμμόρφωση με τις Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) του 
Διεθνή Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο 
προσβασιμότητας “ΑΑ”. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ιστότοπων και εφαρμογών για 
φορητές συσκευές που απευθύνονται ειδικά σε άτομα με αναπηρία, απαιτείται συμμόρφωση με τις ως 
άνω Οδηγίες στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”. Επιπλέον, ειδική μέριμνα απαιτείται για τη 

συμμόρφωση του περιεχομένου που αναρτάται προς μετάπτωση (non-web documents) στους ιστότοπους 
και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές, για το οποίο επίσης απαιτείται συμμόρφωση με τα όσα 
ορίζονται σχετικώς στο Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 301 549 (βλ. Κεφάλαιο 10). 

(2) Στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα 
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού 
Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C 

(3) Σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) 
του W3C 

(4) Σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility 

Guidelines 2.0) του W3C 

(5) Σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. υλικό/hardware, αυτόματοι πωλητές, κιόσκια 
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» 
όπως αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 301 549 (βλ. Κεφάλαια 4-8 και 11-13), 
όπως αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά.   

(6) Σε κάθε περίπτωση, εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με 
διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα άτομα με 
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αναπηρία (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές 
οθόνης). 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία -πληροφόρηση και εκδηλώσεις 

(1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιμες 
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, 
έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη 
νοηματική, πρόβλεψη απλοποιημένων κειμένων, συμπλήρωση κάθε περιεχόμενου που δεν είναι κείμενο 
με εναλλακτική παρουσίαση του συγκεκριμένου περιεχομένου, διάθεση πληροφοριών  με περισσότερα 
από ένα αισθητηριακά κανάλια   κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών 
υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, 

προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ. 

 

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα  για την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία  

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση της 
πράξης ισχύει ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική 
νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον  

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Α.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Α.3 Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4759/2020 και ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα  

Α.4. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΝ «Σχεδιάζοντας για όλους» 

Α.5 ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 ΦΕΚ 5553 Β’  Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». 

Α.6. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 ΦΕΚ 5045 Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
Προσβασιμότητας. 

Α.7. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998 Β’ Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Α.8. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,  

Α.9. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’ 
“Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,  

Α.10 Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισμός των προϋποθέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και 
των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία 
συντήρησης αυτών, καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”. 

Α.11. Αριθ. 151344/165/2017 ΦΕΚ 206 Β’ Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, 
διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών 
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(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Β.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Β.3. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4759/2020 και ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα  

Β.4. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΝ «Σχεδιάζοντας για όλους» 

Β.5. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 ΦΕΚ 5553 Β’  Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». 

Β.6. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 ΦΕΚ 5045 Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
Προσβασιμότητας. 

Β.7. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998 Β’ Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.8. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,  

 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές 

Γ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Γ.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Γ.3. Κανονισμοί (ΕΕ) με αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώματα των 
επιβατών 

Γ.4. Κανονισμός (EE) με αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της 
Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα  

Γ.5. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784/2021 ΦΕΚ 40 Α’ Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - 
Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 

Γ.6. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4759/2020 και ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα  

Γ.7. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΝ «Σχεδιάζοντας για όλους» 

Γ.8. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 ΦΕΚ 5045 Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
Προσβασιμότητας. 

Γ.9. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998 Β’ Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Γ.10. Απόφαση Αριθμ. 42863/438 / 2019 ΦΕΚ 2040 Β’ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία   

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση:1η   

Ημ. Έκδοσης: Οκτώβριος 2022 
5 

 
 

προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου 
καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. 

 

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:   

Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Δ.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Δ.3. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις” 
(προαιρετικά) 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Ε.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Ε.3 Ν. 4727/2020 ΦΕΚ 184 Α’ “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” 

 

Ε.4. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης” 

Ε.5. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.1 ((Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (w3.org)     

Ε.6. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)  

Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά) 

Ε.8. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά) 

 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία -πληροφόρηση και εκδηλώσεις 

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”-άρθρα 2, 
9 και 21 της Σύμβασης  

Στ.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις” -ΜΕΡΟΣ Δ’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Με το παρόν κείμενο παρέχονται κατευθύνσεις/οδηγίες για την αξιολόγηση του κριτηρίου της 

συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών 

ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και 

νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, με το παρόν κείμενο επιχειρείται να 

διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται από την Επιτροπή οι διατάξεις της Συνθήκης, 

σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εγγύς μέλλον πρόκειται να εκδοθεί εγχειρίδιο που θα καθοδηγεί πιο 

αναλυτικά τις ΔΑ αναφορικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου συμμόρφωσης με τους κανόνες των 

κρατικών ενισχύσεων.  

Με τις διατάξεις του  άρθρου 107 παρ.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (εφεξής ΣΛΕΕ) 

εισάγεται η απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή η «αρχή του ασυμβίβαστου», 

σύμφωνα με την οποία: «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με 

κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής 

μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την 

εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι 

Συνθήκες ορίζουν άλλως». 

Η απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων δεν είναι απόλυτη καθώς οι παράγραφοι 2 και 3 του 

άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περιγράφουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων είναι συμβατή με τη ΣΛΕΕ.  

1. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να έχουμε κρατική ενίσχυση, βασική προϋπόθεση είναι το μέτρο 

ενίσχυσης να αφορά επιχειρήσεις, δηλαδή ο αποδέκτης της ενίσχυσης να εμπίπτει στην έννοια της  

«επιχείρησης». 

Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ως επιχείρηση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οντότητα που 

ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα:  

- από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Το καθεστώς της 

οντότητας που αποδίδεται σε αυτή από την εθνική νομοθεσία δεν έχει καθοριστική σημασία για 

το χαρακτηρισμό της ως επιχείρηση. Ως επιχείρηση δύναται να χαρακτηριστεί μια οντότητα που 

εντάσσεται στο δημόσιο τομέα όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη διαχείριση των 

περιφερειακών αεροδρομίων,  τα Λιμενικά Ταμεία για τη διαχείριση των λιμένων αρμοδιότητάς 

τους 

- ανεξάρτητα από το εάν ο χαρακτήρας του είναι ή όχι κερδοσκοπικός. Με βάση τη νομολογία του 

Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, οι μη κερδοσκοπικές οντότητες μπορούν επίσης να 

προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά π.χ. αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή υπηρεσιών συμβουλευτικής ή υπηρεσιών 

διαχείρισης κ.ο.κ. 

2. Καθοριστικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι εάν η οντότητα ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα. 

Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά (πρέπει 

να υπάρχει αγορά). Η απάντηση στο ερώτημα εάν υφίσταται μια αγορά για ορισμένα αγαθά και 
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υπηρεσίες εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται στο οικείο 

κράτος μέλος  και συνεπώς μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 

Περαιτέρω, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να είναι 

κερδοσκοπική (αυτός που προσφέρει υπηρεσία να αναμένει αντάλλαγμα από αυτή). Σημειώνεται ότι 

οικονομική δραστηριότητα μπορεί να υφίσταται ακόμη και αν ασκείται από μη κερδοσκοπική 

οργάνωση, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Εάν δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, δεν υφίσταται κρατική 

ενίσχυση. 

Όπως προκύπτει από τη νομολογία, δεν είναι οικονομικές δραστηριότητες: 

2.1 αυτές που ασκούνται από το Δημόσιο υπό μορφή δημόσιας εξουσίας (δικαιοσύνη – αστυνομία – 

άμυνα). 

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων για την Ελλάδα αποτελούν οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με τα ακόλουθα: 

α) τον στρατό ή την αστυνομία ή τα τελωνεία, 

β) την ασφάλεια και τον έλεγχο της αεροπλοΐας (π.χ. πύργοι ελέγχου, εξοπλισμός ραντάρ κ.λπ.), 

γ) τον έλεγχο και την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας (π.χ. φάροι, ραντάρ κ.λπ.), 

δ) την επιτήρηση προς αποφυγή της ρύπανσης, 

ε) την οργάνωση, χρηματοδότηση και τα μέτρα επιβολής των ποινών φυλάκισης (π.χ. οργάνωση 

δικαστηρίων, κατασκευή και οργάνωση σωφρονιστικών ιδρυμάτων κ.λπ.) και 

στ) τη συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς βάσει εκ του νόμου 

υποχρέωσης που επιβάλλεται στις σχετικές επιχειρήσεις για γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών 

(π.χ. εθνικό κτηματολόγιο).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο μέτρο που μια δημόσια οντότητα ασκεί οικονομική δραστηριότητα η οποία 

μπορεί να διαχωριστεί από την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, η οντότητα αυτή ενεργεί, σε 

σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα, ως επιχείρηση. Αντιθέτως, εάν η οικονομική 

δραστηριότητα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, οι 

δραστηριότητες που ασκούνται από την εν λόγω οντότητα ως σύνολο παραμένουν συνδεδεμένες 

με την άσκηση των εν λόγω δημόσιων εξουσιών και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στην έννοια 

της επιχείρησης  

2.2 αυτές που παρέχονται για το δημόσιο συμφέρον ή με υποχρεωτική συμμετοχή: 

α) κοινωνική ασφάλιση: σε περίπτωση που το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  βασίζεται στην 

αρχή της αλληλεγγύης και έχει τα εξής ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 

- η υπαγωγή στο σύστημα είναι υποχρεωτική, 

- το σύστημα εκπληρώνει αποστολή αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα, 

- το σύστημα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

- οι παροχές είναι ανεξάρτητες του ύψους των εισφορών, 

- οι καταβαλλόμενες παροχές δεν είναι κατ’ ανάγκη ανάλογες προς τα έσοδα του ασφαλισμένου 

και 

- εάν το σύστημα εποπτεύεται από το κράτος. 
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Στην Ελλάδα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται για το σύστημα κύριας ασφάλισης (ο πρώτος 

πυλώνας του δημόσιου συστήματος ασφάλισης). Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση έργων όπως 

το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ-ΑΜΚΑ), η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» και το σύστημα «ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση.   

Αντίθετα, η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων πρέπει να ελέγχεται κατά περίπτωση για 

χρηματοδότηση έργων που αφορούν στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης (δηλαδή του 

συμπληρωματικού μηχανισμού ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων π.χ. Ταμεία 

Επαγγελματικής Ασφάλισης).  

β) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: όταν τα δημόσια νοσοκομεία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του εθνικού συστήματος υγείας, βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αρχή της 

αλληλεγγύης, χρηματοδοτούνται άμεσα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλους 

κρατικούς πόρους και παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους με βάση την καθολική κάλυψη 

(ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος, οι συμμετοχές οι οποίες καλύπτουν ένα 

μικρό μόνο ποσοστό του πραγματικού κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν δύνανται να 

επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της ως μη οικονομικής), δεν ενεργούν ως «επιχειρήσεις». Στις 

περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η διάρθρωση, ακόμη και δραστηριότητες που θα μπορούσαν 

καθαυτές να χαρακτηριστούν ως οικονομικής φύσεως, αλλά ασκούνται αποκλειστικά με στόχο 

την παροχή μιας ακόμη μη οικονομικής υπηρεσίας, δεν είναι οικονομικής φύσεως. 

Στην Ελλάδα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται για το σύνολο των υγειονομικών 

σχηματισμών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας). Ως εκ τούτου, η 

χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη 

ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας όπως π.χ. χρηματοδότηση υποδομών δημοσιών νοσοκομείων, 

χρηματοδότηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ κ.λπ. δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περιπτώσεις που νοσοκομεία και άλλοι πάροχοι ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι αμοιβής, είτε άμεσα από τους ασθενείς είτε από 

τα ασφαλιστικά τους ταμεία, τότε υπάρχει κάποιος βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ νοσοκομείων 

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στις περιπτώσεις αυτές, το 

γεγονός ότι μία υπηρεσία υγείας παρέχεται από δημόσιο νοσοκομείο δεν επαρκεί ώστε να 

χαρακτηριστεί η δραστηριότητα ως μη οικονομική. Σχετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα αποτελούν 

η λειτουργία απογευματινών ιατρείων εντός των δημοσίων νοσοκομείων, η χρηματοδότηση 

ιδιωτικών μονάδων υγείας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κ.α.  

Οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχονται από ανεξάρτητους ιατρούς και 

άλλους ιδιώτες ιατρούς έναντι αμοιβής για τις οποίες αναλαμβάνουν τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η άσκηση της δραστηριότητας, πρέπει να θεωρηθούν ως οικονομική 

δραστηριότητα. 

2.3 δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας: η δημόσια εκπαίδευση που οργανώνεται στο 

πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος που χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το κράτος, 

όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να θεωρηθεί ως μη οικονομική δραστηριότητα. Το 

Δικαστήριο απεφάνθη ότι το Δημόσιο «δημιουργώντας και διατηρώντας αυτό το δημόσιο 

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από δημόσιους πόρους και όχι 

από τους σπουδαστές ή τους γονείς τους δεν αποβλέπει στην άσκηση αμειβόμενων δραστηριοτήτων, 

αλλά εκπληρώνει την αποστολή του έναντι των πολιτών του στον κοινωνικό, πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό τομέα». Η μη οικονομική φύση της δημόσιας εκπαίδευσης δεν επηρεάζεται κατά κανόνα 
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από το γεγονός ότι, ενίοτε, οι σπουδαστές ή οι γονείς τους υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη 

εγγραφής ή δίδακτρα, προκειμένου να συνεισφέρουν στις δαπάνες λειτουργίας του συστήματος. Οι 

οικονομικές αυτές συνεισφορές συχνά καλύπτουν μόνο τμήμα του πραγματικού κόστους της 

υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Συνεπώς, δεν αλλοιώνουν τη μη οικονομική φύση μιας γενικής υπηρεσίας παροχής εκπαίδευσης που 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από κρατικούς πόρους. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να 

εφαρμοστούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η δημόσια και 

ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι παιδικοί σταθμοί, δευτερεύουσες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σε πανεπιστήμια και η παρεχόμενη στα πανεπιστήμια εκπαίδευση. Οι ίδιες αρχές 

μπορούν να εφαρμόζονται σε ορισμένες υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες 

βιβλιοθήκες. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η χρηματοδότηση υποδομών και λειτουργίας δημοσίων σχολείων, 

δημοσίων πανεπιστημίων τους, δημόσιων παιδικών σταθμών, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κ.ο.κ. δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.  

Αντίθετα, όσες από τις προαναφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται κυρίως από 

γονείς ή σπουδαστές ή εμπορικά έσοδα (π.χ. η τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρηματοδοτείται εξ 

ολοκλήρου από σπουδαστές, καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του 

κόστους παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης) αποτελούν οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να 

εξετάζεται κατά περίπτωση αν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένες δραστηριότητες των πανεπιστημίων και των 

ερευνητικών οργανισμών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων. Πρόκειται για τις κύριες δραστηριότητές τους, και συγκεκριμένα:  

- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων 

ανθρώπινων πόρων· 

- την ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής συνεργασίας και ανάπτυξης και 

- τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Οι δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας (παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, δημιουργία 

τεχνοβλαστών ή άλλες μορφές διαχείρισης της γνώσης από τον ερευνητικό οργανισμό) δεν έχουν 

οικονομικό χαρακτήρα, αν γίνονται σε εσωτερικό επίπεδο (όταν δλδ. η διαχείριση της γνώσης 

ερευνητικού οργανισμού γίνεται από τμήμα ή θυγατρική του ερευνητικού οργανισμού ή από κοινού 

με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς. Η ανάθεση της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών σε τρίτους 

μέσω προκήρυξης διαγωνισμών δεν θίγει τον «εσωτερικό» χαρακτήρα τέτοιων δραστηριοτήτων) και 

όλα τα έσοδα επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες των εν λόγω ερευνητικών 

οργανισμών. Συνεπώς η χρηματοδότηση των δράσεων έρευνας των φορέων αυτών πρέπει να 

εξετάζεται κατά περίπτωση για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. 

2.4 Υποδομές: Η δημόσια χρηματοδότηση υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν 

αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης εξαιρείται κατ’ αρχήν από την εφαρμογή των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, γενικές υποδομές, όπως δημόσιοι δρόμοι, 

γέφυρες ή κανάλια, τα οποία είναι διαθέσιμα για δημόσια χρήση, χωρίς καμία αντιπαροχή. Το ίδιο 

ισχύει και για τις υποδομές που προορίζονται για δραστηριότητες που το κράτος εκτελεί κανονικά 

κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας (για παράδειγμα, υποδομές που σχετίζονται με τον έλεγχο 

της εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια, φάροι και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες της γενικής 

ναυσιπλοΐας, υποδομές που σχετίζονται με τις αστυνομικές και τελωνειακές αρχές).  
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π.χ. δρόμοι χωρίς διόδια, πάρκα χωρίς είσοδο και άλλη δραστηριότητα, φυλακές, κτίρια τελωνείων 

κ.α. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που μια υποδομή χρησιμοποιείται τόσο για οικονομικές όσο και για μη 

οικονομικές δραστηριότητες, η δημόσια χρηματοδότηση θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις μόνο στον βαθμό που καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με 

τις οικονομικές δραστηριότητες. Όταν είναι δυνατόν να διαχωριστούν τα έξοδα και τα έσοδα που 

αντιστοιχούν στις οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες, οι κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων ισχύουν μόνο όσον αφορά την κρατική ενίσχυση που χορηγείται πέραν του ποσού που 

καλύπτει τις δαπάνες των μη οικονομικών δραστηριοτήτων. Εάν, σε περίπτωση μικτής χρήσης, η 

υποδομή χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική δραστηριότητα, η χρηματοδότησή 

της ενδέχεται να μην εμπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική χρήση παραμένει αμιγώς επικουρική, ήτοι για 

δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της υποδομής και είναι απαραίτητη για αυτήν 

ή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική χρήση της.  

3. Αφού αποσαφηνιστεί εάν ο αποδέκτης της ενίσχυσης είναι «επιχείρηση» που ασκεί «οικονομική 

δραστηριότητα», πρέπει να εξετάζεται η πιθανή ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Η Συνθήκη δεν δίνει 

έναν ορισμό της έννοιας της Κρατικής Ενίσχυσης. Τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της έννοιας της 

Κρατικής Ενίσχυσης που προκύπτουν από το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ είναι τα εξής: 

3.α οικονομικό πλεονέκτημα: είναι το όφελος του δικαιούχου της ενίσχυσης, που δεν θα το 

ελάμβανε υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, του προσφέρεται είτε δωρεάν είτε με τιμή κατώτερη 

της αγοραίας και συνεπάγεται την ελάφρυνση του κόστους του δικαιούχου. Μπορεί να λάβει 

διάφορες μορφές και δεν περιορίζεται στις επιχορηγήσεις ή στις επιδοτήσεις (π.χ. φορολογικές 

απαλλαγές και ελαφρύνσεις, απαλλαγές  ήεκπτώσεις από ασφαλιστικές εισφορές, εγγυήσεις 

δανείων με ευνοϊκούς όρους, κρατικές συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεις 

με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διαγραφή ή ταχεία απόσβεση χρεών, πώληση ή εκμίσθωση 

δημόσιας έκτασης σε τιμές κατώτερες της αγοράς, παροχή από το κράτος ειδών ή υπηρεσιών σε 

τιμές κατώτερες της αγοράς κ.λπ.) 

3.β προνομιακή μεταχείριση (αυτού που λαμβάνει το πλεονέκτημα): Υφίσταται όταν 

συντρέχουν:  

• επιλεκτικός χαρακτήρας του μέτρου (όταν το μέτρο αφορά σε συγκεκριμένους φορείς 

και δεν είναι γενικού χαρακτήρα): ο δικαιούχος της ενίσχυσης βρίσκεται σε ευνοϊκότερη 

θέση από τους ανταγωνιστές του και εκείνοι αποκλείονται  από την προνομιακή 

μεταχείριση 

• αφορά επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής (υπό την ευρεία ερμηνεία της έννοιας 

«επιχείρηση») 

3.γ χρηματοδότηση από το κράτος & με κρατικούς πόρους (σωρευτική προϋπόθεση): το 

μέτρο πρέπει σωρευτικά και να χρηματοδοτείται με χρήματα  του Κράτους και να είναι 

καταλογιστέο στο Κράτος.  

Ως κρατικοί πόροι νοούνται όλα τα χρηματικά μέσα που βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο και το 

κράτος αποφασίζει για τη διάθεσή τους, όπως π.χ. οι πόροι τοπικών ή περιφερειακών φορέων, οι 

πόροι των διαρθρωτικών ταμείων, όταν χρησιμοποιούνται από κοινού με εθνικούς πόρους 

(συγχρηματοδότηση), οι πόροι δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών που έχουν οριστεί για να 

διαχειρίζονται την ενίσχυση, οι πόροι των δημοσίων επιχειρήσεων. Και η φοροαπαλλαγή συνιστά 

χρηματοδότηση του μέτρου με εθνικούς πόρους. 
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Η χρησιμοποίηση των κρατικών πόρων είναι καταλογιστέα στο Κράτος είτε όταν γίνεται 

απευθείας από το Κράτος, είτε όταν η δυνατότητα επιρροής του Κράτους είναι τόσο ισχυρή, 

ώστε ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση να μην διαθέτει αυτονομία βούλησης. Ενδεικτικά 

κριτήρια:  

• η ένταξη του φορέα στις δομές της δημόσιας διοίκησης 

• η φύση των δραστηριοτήτων του 

• το νομικό καθεστώς του 

• ο βαθμός εποπτείας της διοίκησης 

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περιπτώσεις χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ, το κριτήριο πληρείται 

πάντα. 

3.δ πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού & διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου: 

πρόκειται για δύο διαφορετικά κριτήρια, που όμως πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα. Αφορούν 

την κοινοτική αγορά και αρκεί μόνο η απειλή επέλευσής τους. 

• Πιθανότητα διατάραξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου ενδέχεται να υφίσταται ακόμη και 

για μικρά ποσά ενίσχυσης (δεν υπάρχει όριο κάτω από το οποίο να μπορεί να θεωρηθεί 

ότι δεν υφίσταται διατάραξη), ανεξάρτητα από τον τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα 

μιας δραστηριότητας. Ενίσχυση που χορηγείται σε πολλές επιχειρήσεις μπορεί, ακόμη και 

εάν τα μεμονωμένα ποσά είναι μικρά, να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

• Νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού υφίσταται όταν ένα μέτρο ενίσχυσης 

είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε σχέση 

με άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες ανταγωνίζεται. Έχει κριθεί ότι οι λειτουργικές 

ενισχύσεις πάντα νοθεύουν τον ανταγωνισμό. 

Εάν τα ανωτέρω στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης συντρέχουν σωρευτικά τότε μια 

Πράξη θεωρείται ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.  
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Τα σημεία 1-3 παραπάνω συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

4. Για να είναι η κρατική ενίσχυση συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ θα πρέπει είτε να 

συμμορφώνεται με κάποιον από τους κανόνες απαλλαγής είτε νε εγκριθεί απευθείας από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΕΕ μετά από κοινοποίηση. 

  

πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις;

1. η ενίσχυση δημιουργεί οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο της ενίσχυσης;

2. υφίσταται προνομιακή μεταχείριση του διακιούχου της ενίσχυσης;

3. το μέτρο της ενίσχυσης χρηματοδοτείται με χρήματα του Κράτους και είναι 
καταλογιστέο στο Κράτος;

4. πιθανολογείται νόθευση του ανταγωνισμού και διατάραξη του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου;

εάν όχι=> δεν 
υφίσταται 
κρατική 
ενίσχυση 

η "επιχείρηση" ασκεί οικονομική δραστηριότητα;

ναι
όχι => δεν υφίσταται 

κρατική ενίσχυση

Ο αποδέκτης της ενίσχυσης εμπίπτει στην έννοια της "επιχείρησης";

ναι
όχι => δεν 

υφίσταται κρατική 
ενίσχυση 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 8 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση:1η   
Ημ. Έκδοσης: Οκτώβριος 2022 

 

 

 

Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 

Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ορισμένες επιχειρήσεις 

επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) υπό μορφή 

αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.  

Οι ΥΓΟΣ είναι υπηρεσίες οικονομικής φύσης που εξυπηρετούν σκοπούς γενικού συμφέροντος και για 

το λόγο αυτό το Κράτος ή η Ε.Ε. τους έχουν επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημόσιας 

υπηρεσίας (ΥΔΥ) όπως κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας, συνεχής παροχή, σταθερή ποιότητα, 

ίδιες τιμές κ.λπ. ήτοι υποχρεώσεις τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν θα αναλάμβαναν στην ίδια έκταση ή 

με τους αυτούς όρους, αν ελάμβαναν αποκλειστικά υπόψη τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα.  

Το γενικό οικονομικό συμφέρον πρέπει να προσδιορίζεται με συγκεκριμένα, ειδικά χαρακτηριστικά και 

να μη συνδέεται με συγκεκριμένες ανάγκες ορισμένων χρηστών ή οικονομικών φορέων (π.χ. 

αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επί του συνόλου του εδάφους ή μέρους αυτού, 

εκμετάλλευση μη προσοδοφόρων αεροπορικών γραμμών, δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, υπηρεσία 

πρυμνοδετήσεως (λόγοι ασφαλείας του λιμένα), συντήρηση μιας σημαντικής πλωτής οδού, διαρκής 

εξασφάλιση της απλής και επείγουσας μεταφοράς ασθενών ή τραυματιών κ.λπ.) 

 Η ιδιαίτερη φύση των ΥΓΟΣ προκύπτει από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. ασφάλεια 

πλοήγησης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνίες, υδροδότηση) και από τις υποχρεώσεις 

που συνδέονται με την παροχή της (κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας, συνεχής παροχή, σταθερή 

ποιότητα, ίδιες τιμές). Αυτές οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή ΥΓΟΣ την καθιστούν μη 

κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις. Συνέπεια αυτού οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται να παράσχουν την 

ΥΓΟΣ οικειοθελώς (θα μπορούσαν να την παράσχουν με διαφορετικούς όρους ποιότητας, ασφάλειας, 

τιμής, ίσης μεταχείρισης ή καθολικής πρόσβασης, αν λάμβαναν υπόψη τα δικά τους εμπορικά 

συμφέροντα) και το Κράτος παρεμβαίνει για να τους επιτρέψει να την παράσχουν τηρώντας τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή της, χορηγώντας τους αντιστάθμιση.  

Η ανωτέρω παροχή αντιστάθμισης μέσω κρατικής χρηματοδότησης για την παροχή των 

ΥΓΟΣ δεν πρέπει να υποκρύπτει κρατική ενίσχυση που νοθεύει τον ανταγωνισμό (107§1 

ΣΛΕΕ). 

Η παροχή αντιστάθμισης ΥΓΟΣ δεν υποκρύπτει κρατική ενίσχυση εφόσον πληρούνται 4 

προϋποθέσεις που τέθηκαν στην υπόθεση Altmark (2003): 

Ορισμός, ανάθεση 

ΥΓΟΣ  

1) η επιχείρηση πρέπει να είναι πράγματι επιφορτισμένη (από το Κράτος) 

με την εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής ΥΓΟΣ – ΥΔΥ, υποχρέωση που 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη (ο ορισμός ελέγχεται από την 

Επιτροπή και το ΔΕΚ για «πρόδηλο σφάλμα») 

Υπολογισμός 

αντιστάθμισης 

2) βασικές παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η 

αντιστάθμιση πρέπει να έχουν προσδιορισθεί προηγουμένως  

αντικειμενικά και με διαφάνεια 

3) αντιστάθμιση – η απολύτως αναγκαία για την κάλυψη του 

πρόσθετου κόστους ΥΓΟΣ (έσοδα + εύλογο κέρδος) 

4) ποσό αντιστάθμισης 

Διαδικασία ανάθεσης 

ΥΓΟΣ 

- διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης → τιμή αγοράς 

- λοιπές περιπτώσεις → δαπάνες τυπικής μέσης επιχείρησης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΦ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΦ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του καν. 2021/1060 η ΔΑ καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία 
και σε εμποδιζόμενα άτομα, διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και την 
ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 1 του άρθρου 
191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).   

 
Στο πλαίσιο αυτό για τις πράξεις ορισμού ΕΦ ως Δικαιούχου, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  εξειδίκευσε τη 
Μεθοδολογία και τα Κριτήρια Αξιολόγησης ως εξής: 
 
 
Η αξιολόγηση αυτών των προς χρηματοδότηση πράξεων θα είναι άμεση και θα διενεργείται σε δύο 
στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων 
 
ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 
πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. 
 
Σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ) οι προτάσεις 
υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, 
γίνεται από το σύστημα (ΟΠΣ) ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας και επιλεξιμότητας της 
πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν: 

 Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
πρόσκληση. 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην 
πρόσκληση.  

 Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο. 

 Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός 
της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης (σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 63 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην 
υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης). 

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη 
δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που υπόκειται σε 
μετεγκατάσταση (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 του καν. 2021/1060), ή οι οποίες θα 
συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας (σύμφωνα με το στοιχείο α), παρ. 1, 
άρθρο 65 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο 
πράξης). 

 Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης της 
ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή 
εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (σύμφωνα με 
την παρ. 9, του άρθρου 63 του καν. 2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει 
το τεχνικό δελτίο πράξης). 

 
Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια. Ειδικότερα 
εξετάζεται: 



3 

 

 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην πρόσκληση. 

 Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της 
πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, κ.λπ.) σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση.  

 Εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα 
πεδία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 
πρόσκλησης. 

 Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  

 
Προϋπόθεση για επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου Α΄: 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση το προτελευταίο, το οποίο ενδέχεται να μην 
απαιτείται, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση 
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος. 
 
 
 
ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

 
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά 

στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν για επιμέρους κριτήρια επιλογής πράξεων:  
 
1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: 

 Αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.  

 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού.  

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος. 
 

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια της 1ης Ομάδας Κριτηρίων. 
 
 
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών  

 Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων. 

 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. 

 Αειφόρος ανάπτυξη. 

 Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 
 

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του Κριτηρίου το Κριτήριο «Αειφόρος Ανάπτυξη» που 
δύναται να λαμβάνει τιμή “Δεν Εφαρμόζεται”.  
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της 2ης Ομάδας Κριτηρίων, 
εκτός από το Κριτήριο «Αειφόρος Ανάπτυξη» που μπορεί να πάρει την τιμή "Δεν εφαρμόζεται". 
 
 
 

 
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω 
κριτήρια: 

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. 

 Αποτελεσματικότητα. 

 Αποδοτικότητα. 

 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση. 
 
Η βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια είναι δυαδική (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια της 3ης Ομάδας Κριτηρίων. 

 
 

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα 
Τα κριτήρια αυτά μπορεί να καλύπτουν: 

 Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης. 

 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 
 
Η βαθμολόγησης σε όλα τα κριτήρια είναι δυαδική (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ’’ σε όλα τα κριτήρια της 4ης Ομάδας Κριτηρίων. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων. 

 
Σε περίπτωση που η πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας 
κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να προβεί στην 

αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψη της πρότασης να 
περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της πρότασης.  
 
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται 
συμπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. 

 
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της 
αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Συμπληρωματικά στοιχεία 
είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω 
παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις 
είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/ές με σκοπό την αποσαφήνιση των 
υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.  
Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν από τον Δικαιούχο στην ΕΥΔ εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από την Μονάδα Α2 (π.χ. εντός πέντε εργάσιμων ημερών), 
δεδομένου ότι αφορούν σε στοιχεία που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στην υποβληθείσα 
πρόταση. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση 
απορρίπτεται. Η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου/ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων. 
 
Συνημμένα στο αρχείο excel η εξειδίκευση των κριτηρίων αναλυτικά. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην 
πρόσκληση

Ελέγχεται η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει 
εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

6

Το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι 
οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που υπόκειται σε 
μετεγκατάσταση είναι συμπληρωμένο

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένο

7

Η πράξη απορρίπτεται

3

Η Πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην 
προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα πεδία 
παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και 
στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης

Τιμή

3
Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, 
στα πεδία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε 
πρόσκλησης

Η πράξη προχωρεί 
στο Στάδιο Β της 

αξιολόγησης
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων των ΣΤΑΔΙΩΝ Α1 και Α2, εκτός από το κριτήριο Α2.4 
το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄
[Α1 ΚΑΙ Α2]

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση1

Το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής 
χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή 
μέσο της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή 
εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου είναι συμπληρωμένο

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένο

4 Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Εξετάζεται εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου 
ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

1 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
πρόσκληση

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός 
ορίων, εφόσον τίθενται στην Πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην 
πρόσκληση 

5

4

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, 
κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση. 

ΣΤΑΔΙΟ Α2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

Ελέγχεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων 
που ορίζονται στην πρόσκληση

Το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης είναι 
συμπληρωμένο

Ελέγχεται εάν το συγκεκριμένο πεδίο είναι συμπληρωμένο

2

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ Α1. ΑΡΧΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τιμή

Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο Ελέγχεται εάν το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

2
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων της 1ης Ομάδας του Σταδίου Β΄

Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Η ρεαλιστικότητα ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικέιμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης σχετικά με την  έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, όπως έγκριση καθεστώτος από ΕΕ, υπουργικές 
αποφάσεις εφαρμογής κ.λπ.
δ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης κ.λπ.

Η πράξη προχωρεί 
στην 2η Ομάδα 

Κριτηρίων

Η πράξη απορρίπτεται

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ που η ΔΑ αναζητάει από την καρτέλα του δικαιούχου στο ΟΠΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Αρμοδιότητα του δικαιούχου να 
υλοποιήσει την πράξη

Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της πράξης 

Η πράξη εξετάζεται ως προς: 
α) τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της
β) τον τρόπο υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης με αναφορά σε όλα τα επιμέρους υποέργα αυτής, απαιτούμενες ενέργειες/ εργασίες που 
συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο της πράξης και κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίησή της, χρονική αλληλουχία ενεργειών, καταλληλότητα δράσεων προβολής και επικοινωνίας 
ανάλογης έκτασης με την πράξη)
γ) την αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  1ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού

Εξετάζεται ο προϋπολογισμός της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
α) Η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Ειδικότερα εξετάζεται εάν η πρόταση  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου/παραδοτέων, καθώς και αν συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.
β) Το εύλογο του κόστους της προτεινόμενης πράξης με βάση τον προϋπολογισμό που έχει τεθεί στην Πρόσκληση. 
γ) Η ορθή κατανομή του προϋπολογισμού στα επιμέρους υποέργα σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/ παραδοτέα της πράξης.

Τιμή/Βαθμολογία

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη προχωρεί 
στην 3η Ομάδα 

Κριτηρίων

Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της 2ης Ομάδας Κριτηρίων, 

εκτός από το Κριτήριο  «Αειφόρος Ανάπτυξη» που μπορεί να πάρει την τιμή "Δεν 
εφαρμόζεται".

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή/Βαθμολογία

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

5

6 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν 
έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη 
νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού 
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για 
ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα 
ΙΙ.

1 Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων
Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες δημοσίων συμβάσεων εξετάζεται η τήρηση 
του ειδικότερου πλαισίου που θεσπίζεται για τις ανάγκες διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και 
εφαρμογής συγκεκριμένου τύπου πράξεων/ υποέργων. 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το 
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Στην περίπτωση που η πράξη ενέχει κρατική 
ενίσχυση, αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο δικαιούχος ώστε να διασφαλίσει εκ 
των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών 
ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μία αντικειμενική και 
νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από την Συνθήκη και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ δίνονται κατευθύνσεις / οδηγίες ώστε να 
εξετάζεται εάν η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

4 Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άντρες. 
Σημειώνεται ότι η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που 
προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Εξετάζεται εάν η πράξη 
συνεκτιμά και υπερασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενσωματώνει τη διάσταση 
του φύλου. Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») του κριτηρίου εξασφαλίζεται  και στην περίπτωση που η 
πράξη αφορά στο σύνολο του πληθυσμού και ως εκ τούτου ωφελούνται με τον ίδιο τρόπο οι γυναίκες 
και οι άνδρες, χωρίς καμία διάκριση.

2

3 Αειφόρος ανάπτυξη
Εξετάζεται με ποιό τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πράξη προχωρεί 
στην 4η Ομάδα 

Κριτηρίων

1

Αποδοτικότητα Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος προϋπολογισμός 
πράξης) και της επίτευξης των στόχων (αναμενόμενες εκροές της προτεινόμενης πράξης). 

Η πράξη απορρίπτεται

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 
Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή του 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί ή/και στην αποτυχία της αγοράς που έχει προσδιοριστεί.

Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση Εξετάζεται κατα περίπτωση η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα της πράξης κατά την ολοκλήρωσή της 
και αξιοποίηση αυτής. 

3

4

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της 3ης Ομάδας Κριτηρίων

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή/Βαθμολογία

2 Αποτελεσματικότητα  Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στον ειδικό στόχο. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

Θετική γνωμοδότηση ΝΑΙ

Αρνητική γνωμοδότηση ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Θετική αξιολόγηση των δυο κριτηρίων της 4ης Ομάδας Κριτηρίων

Τέλος Αξιολόγησης

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Τιμή/Βαθμολογία

1 Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της 
πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 
προετοιμασίας (σχέδιο αναλυτικής πρόσκλησης, μελέτες, έρευνες, κ.λπ.) για την έναρξη της 
υλοποίησής της. 

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που 
εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (π.χ. έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης, άλλες ρυθμίσεις κ.λπ.).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

1η ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

2η ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

3η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

4η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ

Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης 
βαθμολογίας)
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Έκδοση:1η   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 
άτομα με αναπηρία» 

 

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους 
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης 
Πράξης, οι κάτωθι  περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά. 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί 
τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών/εγκαταστάσεων για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, 
καθιστικά, εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) 

(3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, 
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, 
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, 
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.)  

(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής 

(4)  πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου και διαδικασιών διαφυγής προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία    

(5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, 
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) 

(6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.) 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές  

(1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές 
υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων”) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα 
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι 
εστίασης κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική 
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) 

(4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (π.χ. προσβάσιμη υπηρεσία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία 
και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, προσβάσιμες διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων 
αναγκών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κ.λπ.) 

 

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες   
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(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. από άτομα σε 
αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων 
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη 
διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν 
μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης 
εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή/και 

πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών 
ατόμων κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών 
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης  μέσω 
συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.). 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

(1) Σε περίπτωση ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της 
προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους αρχές (α) αντιληπτικότητα, που 
σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους 
χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να αντιληφθούν, (β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα 
συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα, (γ) 
κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι 
κατανοητές, (δ) στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να 
ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών 
τεχνολογιών. 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η συμμόρφωση με τα όσα ορίζονται σχετικώς στο Ευρωπαϊκό 

Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 301 549 (βλ. Κεφάλαιο 9), όπως αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά, 
γεγονός που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την πλήρη συμμόρφωση με τις Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) του 
Διεθνή Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο 
προσβασιμότητας “ΑΑ”. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ιστότοπων και εφαρμογών για 
φορητές συσκευές που απευθύνονται ειδικά σε άτομα με αναπηρία, απαιτείται συμμόρφωση με τις ως 
άνω Οδηγίες στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”. Επιπλέον, ειδική μέριμνα απαιτείται για τη 

συμμόρφωση του περιεχομένου που αναρτάται προς μετάπτωση (non-web documents) στους ιστότοπους 
και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές, για το οποίο επίσης απαιτείται συμμόρφωση με τα όσα 
ορίζονται σχετικώς στο Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 301 549 (βλ. Κεφάλαιο 10). 

(2) Στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα 
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού 
Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C 

(3) Σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) 
του W3C 

(4) Σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility 

Guidelines 2.0) του W3C 

(5) Σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. υλικό/hardware, αυτόματοι πωλητές, κιόσκια 
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» 
όπως αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 301 549 (βλ. Κεφάλαια 4-8 και 11-13), 
όπως αντικαθίσταται και ισχύει κάθε φορά.   

(6) Σε κάθε περίπτωση, εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με 
διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα άτομα με 
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αναπηρία (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές 
οθόνης). 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία -πληροφόρηση και εκδηλώσεις 

(1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιμες 
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, 
έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη 
νοηματική, πρόβλεψη απλοποιημένων κειμένων, συμπλήρωση κάθε περιεχόμενου που δεν είναι κείμενο 
με εναλλακτική παρουσίαση του συγκεκριμένου περιεχομένου, διάθεση πληροφοριών  με περισσότερα 
από ένα αισθητηριακά κανάλια   κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών 
υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, 

προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ. 

 

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα  για την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία  

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση της 
πράξης ισχύει ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική 
νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον  

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Α.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Α.3 Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4759/2020 και ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα  

Α.4. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΝ «Σχεδιάζοντας για όλους» 

Α.5 ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 ΦΕΚ 5553 Β’  Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». 

Α.6. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 ΦΕΚ 5045 Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
Προσβασιμότητας. 

Α.7. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998 Β’ Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Α.8. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,  

Α.9. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’ 
“Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,  

Α.10 Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισμός των προϋποθέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και 
των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία 
συντήρησης αυτών, καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”. 

Α.11. Αριθ. 151344/165/2017 ΦΕΚ 206 Β’ Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, 
διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών 
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(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Β.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Β.3. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4759/2020 και ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα  

Β.4. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΝ «Σχεδιάζοντας για όλους» 

Β.5. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 ΦΕΚ 5553 Β’  Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». 

Β.6. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 ΦΕΚ 5045 Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
Προσβασιμότητας. 

Β.7. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998 Β’ Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.8. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,  

 

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές 

Γ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Γ.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Γ.3. Κανονισμοί (ΕΕ) με αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώματα των 
επιβατών 

Γ.4. Κανονισμός (EE) με αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της 
Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα  

Γ.5. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784/2021 ΦΕΚ 40 Α’ Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - 
Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 

Γ.6. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4759/2020 και ν. 4782/2021 και 
ισχύει σήμερα  

Γ.7. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΝ «Σχεδιάζοντας για όλους» 

Γ.8. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/2021 ΦΕΚ 5045 Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 
Προσβασιμότητας. 

Γ.9. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 ΦΕΚ 2998 Β’ Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Γ.10. Απόφαση Αριθμ. 42863/438 / 2019 ΦΕΚ 2040 Β’ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως 
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προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου 
καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. 

 

(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:   

Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Δ.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Δ.3. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις” 
(προαιρετικά) 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” 

Ε.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” -
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

Ε.3 Ν. 4727/2020 ΦΕΚ 184 Α’ “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” 

 

Ε.4. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης” 

Ε.5. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.1 ((Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (w3.org)     

Ε.6. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)  

Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά) 

Ε.8. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά) 

 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία -πληροφόρηση και εκδηλώσεις 

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”-άρθρα 2, 
9 και 21 της Σύμβασης  

Στ.2. Ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’ “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις” -ΜΕΡΟΣ Δ’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Με το παρόν κείμενο παρέχονται κατευθύνσεις/οδηγίες για την αξιολόγηση του κριτηρίου της 

συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών 

ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και 

νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, με το παρόν κείμενο επιχειρείται να 

διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται από την Επιτροπή οι διατάξεις της Συνθήκης, 

σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εγγύς μέλλον πρόκειται να εκδοθεί εγχειρίδιο που θα καθοδηγεί πιο 

αναλυτικά τις ΔΑ αναφορικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου συμμόρφωσης με τους κανόνες των 

κρατικών ενισχύσεων.  

Με τις διατάξεις του  άρθρου 107 παρ.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (εφεξής ΣΛΕΕ) 

εισάγεται η απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή η «αρχή του ασυμβίβαστου», 

σύμφωνα με την οποία: «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με 

κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής 

μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την 

εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι 

Συνθήκες ορίζουν άλλως». 

Η απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων δεν είναι απόλυτη καθώς οι παράγραφοι 2 και 3 του 

άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περιγράφουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων είναι συμβατή με τη ΣΛΕΕ.  

1. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να έχουμε κρατική ενίσχυση, βασική προϋπόθεση είναι το μέτρο 

ενίσχυσης να αφορά επιχειρήσεις, δηλαδή ο αποδέκτης της ενίσχυσης να εμπίπτει στην έννοια της  

«επιχείρησης». 

Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ως επιχείρηση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οντότητα που 

ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα:  

- από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Το καθεστώς της 

οντότητας που αποδίδεται σε αυτή από την εθνική νομοθεσία δεν έχει καθοριστική σημασία για 

το χαρακτηρισμό της ως επιχείρηση. Ως επιχείρηση δύναται να χαρακτηριστεί μια οντότητα που 

εντάσσεται στο δημόσιο τομέα όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη διαχείριση των 

περιφερειακών αεροδρομίων,  τα Λιμενικά Ταμεία για τη διαχείριση των λιμένων αρμοδιότητάς 

τους 

- ανεξάρτητα από το εάν ο χαρακτήρας του είναι ή όχι κερδοσκοπικός. Με βάση τη νομολογία του 

Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, οι μη κερδοσκοπικές οντότητες μπορούν επίσης να 

προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά π.χ. αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή υπηρεσιών συμβουλευτικής ή υπηρεσιών 

διαχείρισης κ.ο.κ. 

2. Καθοριστικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι εάν η οντότητα ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα. 

Οικονομική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά (πρέπει 

να υπάρχει αγορά). Η απάντηση στο ερώτημα εάν υφίσταται μια αγορά για ορισμένα αγαθά και 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση:1η   
Ημ. Έκδοσης: Οκτώβριος 2022 

 

 

 

υπηρεσίες εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται στο οικείο 

κράτος μέλος  και συνεπώς μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 

Περαιτέρω, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να είναι 

κερδοσκοπική (αυτός που προσφέρει υπηρεσία να αναμένει αντάλλαγμα από αυτή). Σημειώνεται ότι 

οικονομική δραστηριότητα μπορεί να υφίσταται ακόμη και αν ασκείται από μη κερδοσκοπική 

οργάνωση, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Εάν δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, δεν υφίσταται κρατική 

ενίσχυση. 

Όπως προκύπτει από τη νομολογία, δεν είναι οικονομικές δραστηριότητες: 

2.1 αυτές που ασκούνται από το Δημόσιο υπό μορφή δημόσιας εξουσίας (δικαιοσύνη – αστυνομία – 

άμυνα). 

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων για την Ελλάδα αποτελούν οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με τα ακόλουθα: 

α) τον στρατό ή την αστυνομία ή τα τελωνεία, 

β) την ασφάλεια και τον έλεγχο της αεροπλοΐας (π.χ. πύργοι ελέγχου, εξοπλισμός ραντάρ κ.λπ.), 

γ) τον έλεγχο και την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας (π.χ. φάροι, ραντάρ κ.λπ.), 

δ) την επιτήρηση προς αποφυγή της ρύπανσης, 

ε) την οργάνωση, χρηματοδότηση και τα μέτρα επιβολής των ποινών φυλάκισης (π.χ. οργάνωση 

δικαστηρίων, κατασκευή και οργάνωση σωφρονιστικών ιδρυμάτων κ.λπ.) και 

στ) τη συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς βάσει εκ του νόμου 

υποχρέωσης που επιβάλλεται στις σχετικές επιχειρήσεις για γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών 

(π.χ. εθνικό κτηματολόγιο).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο μέτρο που μια δημόσια οντότητα ασκεί οικονομική δραστηριότητα η οποία 

μπορεί να διαχωριστεί από την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, η οντότητα αυτή ενεργεί, σε 

σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα, ως επιχείρηση. Αντιθέτως, εάν η οικονομική 

δραστηριότητα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, οι 

δραστηριότητες που ασκούνται από την εν λόγω οντότητα ως σύνολο παραμένουν συνδεδεμένες 

με την άσκηση των εν λόγω δημόσιων εξουσιών και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στην έννοια 

της επιχείρησης  

2.2 αυτές που παρέχονται για το δημόσιο συμφέρον ή με υποχρεωτική συμμετοχή: 

α) κοινωνική ασφάλιση: σε περίπτωση που το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  βασίζεται στην 

αρχή της αλληλεγγύης και έχει τα εξής ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 

- η υπαγωγή στο σύστημα είναι υποχρεωτική, 

- το σύστημα εκπληρώνει αποστολή αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα, 

- το σύστημα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

- οι παροχές είναι ανεξάρτητες του ύψους των εισφορών, 

- οι καταβαλλόμενες παροχές δεν είναι κατ’ ανάγκη ανάλογες προς τα έσοδα του ασφαλισμένου 

και 

- εάν το σύστημα εποπτεύεται από το κράτος. 
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Στην Ελλάδα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται για το σύστημα κύριας ασφάλισης (ο πρώτος 

πυλώνας του δημόσιου συστήματος ασφάλισης). Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση έργων όπως 

το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ-ΑΜΚΑ), η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» και το σύστημα «ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση.   

Αντίθετα, η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων πρέπει να ελέγχεται κατά περίπτωση για 

χρηματοδότηση έργων που αφορούν στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης (δηλαδή του 

συμπληρωματικού μηχανισμού ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων π.χ. Ταμεία 

Επαγγελματικής Ασφάλισης).  

β) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: όταν τα δημόσια νοσοκομεία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του εθνικού συστήματος υγείας, βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αρχή της 

αλληλεγγύης, χρηματοδοτούνται άμεσα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλους 

κρατικούς πόρους και παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους με βάση την καθολική κάλυψη 

(ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος, οι συμμετοχές οι οποίες καλύπτουν ένα 

μικρό μόνο ποσοστό του πραγματικού κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν δύνανται να 

επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της ως μη οικονομικής), δεν ενεργούν ως «επιχειρήσεις». Στις 

περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η διάρθρωση, ακόμη και δραστηριότητες που θα μπορούσαν 

καθαυτές να χαρακτηριστούν ως οικονομικής φύσεως, αλλά ασκούνται αποκλειστικά με στόχο 

την παροχή μιας ακόμη μη οικονομικής υπηρεσίας, δεν είναι οικονομικής φύσεως. 

Στην Ελλάδα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται για το σύνολο των υγειονομικών 

σχηματισμών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας). Ως εκ τούτου, η 

χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη 

ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας όπως π.χ. χρηματοδότηση υποδομών δημοσιών νοσοκομείων, 

χρηματοδότηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ κ.λπ. δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περιπτώσεις που νοσοκομεία και άλλοι πάροχοι ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι αμοιβής, είτε άμεσα από τους ασθενείς είτε από 

τα ασφαλιστικά τους ταμεία, τότε υπάρχει κάποιος βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ νοσοκομείων 

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στις περιπτώσεις αυτές, το 

γεγονός ότι μία υπηρεσία υγείας παρέχεται από δημόσιο νοσοκομείο δεν επαρκεί ώστε να 

χαρακτηριστεί η δραστηριότητα ως μη οικονομική. Σχετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα αποτελούν 

η λειτουργία απογευματινών ιατρείων εντός των δημοσίων νοσοκομείων, η χρηματοδότηση 

ιδιωτικών μονάδων υγείας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κ.α.  

Οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχονται από ανεξάρτητους ιατρούς και 

άλλους ιδιώτες ιατρούς έναντι αμοιβής για τις οποίες αναλαμβάνουν τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η άσκηση της δραστηριότητας, πρέπει να θεωρηθούν ως οικονομική 

δραστηριότητα. 

2.3 δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας: η δημόσια εκπαίδευση που οργανώνεται στο 

πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος που χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το κράτος, 

όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να θεωρηθεί ως μη οικονομική δραστηριότητα. Το 

Δικαστήριο απεφάνθη ότι το Δημόσιο «δημιουργώντας και διατηρώντας αυτό το δημόσιο 

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από δημόσιους πόρους και όχι 

από τους σπουδαστές ή τους γονείς τους δεν αποβλέπει στην άσκηση αμειβόμενων δραστηριοτήτων, 

αλλά εκπληρώνει την αποστολή του έναντι των πολιτών του στον κοινωνικό, πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό τομέα». Η μη οικονομική φύση της δημόσιας εκπαίδευσης δεν επηρεάζεται κατά κανόνα 
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από το γεγονός ότι, ενίοτε, οι σπουδαστές ή οι γονείς τους υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη 

εγγραφής ή δίδακτρα, προκειμένου να συνεισφέρουν στις δαπάνες λειτουργίας του συστήματος. Οι 

οικονομικές αυτές συνεισφορές συχνά καλύπτουν μόνο τμήμα του πραγματικού κόστους της 

υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Συνεπώς, δεν αλλοιώνουν τη μη οικονομική φύση μιας γενικής υπηρεσίας παροχής εκπαίδευσης που 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από κρατικούς πόρους. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να 

εφαρμοστούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η δημόσια και 

ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι παιδικοί σταθμοί, δευτερεύουσες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σε πανεπιστήμια και η παρεχόμενη στα πανεπιστήμια εκπαίδευση. Οι ίδιες αρχές 

μπορούν να εφαρμόζονται σε ορισμένες υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες 

βιβλιοθήκες. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η χρηματοδότηση υποδομών και λειτουργίας δημοσίων σχολείων, 

δημοσίων πανεπιστημίων τους, δημόσιων παιδικών σταθμών, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κ.ο.κ. δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.  

Αντίθετα, όσες από τις προαναφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται κυρίως από 

γονείς ή σπουδαστές ή εμπορικά έσοδα (π.χ. η τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρηματοδοτείται εξ 

ολοκλήρου από σπουδαστές, καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του 

κόστους παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης) αποτελούν οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να 

εξετάζεται κατά περίπτωση αν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένες δραστηριότητες των πανεπιστημίων και των 

ερευνητικών οργανισμών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων. Πρόκειται για τις κύριες δραστηριότητές τους, και συγκεκριμένα:  

- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων 

ανθρώπινων πόρων· 

- την ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής συνεργασίας και ανάπτυξης και 

- τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Οι δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας (παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, δημιουργία 

τεχνοβλαστών ή άλλες μορφές διαχείρισης της γνώσης από τον ερευνητικό οργανισμό) δεν έχουν 

οικονομικό χαρακτήρα, αν γίνονται σε εσωτερικό επίπεδο (όταν δλδ. η διαχείριση της γνώσης 

ερευνητικού οργανισμού γίνεται από τμήμα ή θυγατρική του ερευνητικού οργανισμού ή από κοινού 

με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς. Η ανάθεση της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών σε τρίτους 

μέσω προκήρυξης διαγωνισμών δεν θίγει τον «εσωτερικό» χαρακτήρα τέτοιων δραστηριοτήτων) και 

όλα τα έσοδα επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες των εν λόγω ερευνητικών 

οργανισμών. Συνεπώς η χρηματοδότηση των δράσεων έρευνας των φορέων αυτών πρέπει να 

εξετάζεται κατά περίπτωση για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. 

2.4 Υποδομές: Η δημόσια χρηματοδότηση υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν 

αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης εξαιρείται κατ’ αρχήν από την εφαρμογή των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, γενικές υποδομές, όπως δημόσιοι δρόμοι, 

γέφυρες ή κανάλια, τα οποία είναι διαθέσιμα για δημόσια χρήση, χωρίς καμία αντιπαροχή. Το ίδιο 

ισχύει και για τις υποδομές που προορίζονται για δραστηριότητες που το κράτος εκτελεί κανονικά 

κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας (για παράδειγμα, υποδομές που σχετίζονται με τον έλεγχο 

της εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια, φάροι και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες της γενικής 

ναυσιπλοΐας, υποδομές που σχετίζονται με τις αστυνομικές και τελωνειακές αρχές).  
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π.χ. δρόμοι χωρίς διόδια, πάρκα χωρίς είσοδο και άλλη δραστηριότητα, φυλακές, κτίρια τελωνείων 

κ.α. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που μια υποδομή χρησιμοποιείται τόσο για οικονομικές όσο και για μη 

οικονομικές δραστηριότητες, η δημόσια χρηματοδότηση θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις μόνο στον βαθμό που καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με 

τις οικονομικές δραστηριότητες. Όταν είναι δυνατόν να διαχωριστούν τα έξοδα και τα έσοδα που 

αντιστοιχούν στις οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες, οι κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων ισχύουν μόνο όσον αφορά την κρατική ενίσχυση που χορηγείται πέραν του ποσού που 

καλύπτει τις δαπάνες των μη οικονομικών δραστηριοτήτων. Εάν, σε περίπτωση μικτής χρήσης, η 

υποδομή χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική δραστηριότητα, η χρηματοδότησή 

της ενδέχεται να μην εμπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική χρήση παραμένει αμιγώς επικουρική, ήτοι για 

δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της υποδομής και είναι απαραίτητη για αυτήν 

ή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική χρήση της.  

3. Αφού αποσαφηνιστεί εάν ο αποδέκτης της ενίσχυσης είναι «επιχείρηση» που ασκεί «οικονομική 

δραστηριότητα», πρέπει να εξετάζεται η πιθανή ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Η Συνθήκη δεν δίνει 

έναν ορισμό της έννοιας της Κρατικής Ενίσχυσης. Τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της έννοιας της 

Κρατικής Ενίσχυσης που προκύπτουν από το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ είναι τα εξής: 

3.α οικονομικό πλεονέκτημα: είναι το όφελος του δικαιούχου της ενίσχυσης, που δεν θα το 

ελάμβανε υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, του προσφέρεται είτε δωρεάν είτε με τιμή κατώτερη 

της αγοραίας και συνεπάγεται την ελάφρυνση του κόστους του δικαιούχου. Μπορεί να λάβει 

διάφορες μορφές και δεν περιορίζεται στις επιχορηγήσεις ή στις επιδοτήσεις (π.χ. φορολογικές 

απαλλαγές και ελαφρύνσεις, απαλλαγές  ήεκπτώσεις από ασφαλιστικές εισφορές, εγγυήσεις 

δανείων με ευνοϊκούς όρους, κρατικές συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεις 

με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διαγραφή ή ταχεία απόσβεση χρεών, πώληση ή εκμίσθωση 

δημόσιας έκτασης σε τιμές κατώτερες της αγοράς, παροχή από το κράτος ειδών ή υπηρεσιών σε 

τιμές κατώτερες της αγοράς κ.λπ.) 

3.β προνομιακή μεταχείριση (αυτού που λαμβάνει το πλεονέκτημα): Υφίσταται όταν 

συντρέχουν:  

• επιλεκτικός χαρακτήρας του μέτρου (όταν το μέτρο αφορά σε συγκεκριμένους φορείς 

και δεν είναι γενικού χαρακτήρα): ο δικαιούχος της ενίσχυσης βρίσκεται σε ευνοϊκότερη 

θέση από τους ανταγωνιστές του και εκείνοι αποκλείονται  από την προνομιακή 

μεταχείριση 

• αφορά επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής (υπό την ευρεία ερμηνεία της έννοιας 

«επιχείρηση») 

3.γ χρηματοδότηση από το κράτος & με κρατικούς πόρους (σωρευτική προϋπόθεση): το 

μέτρο πρέπει σωρευτικά και να χρηματοδοτείται με χρήματα  του Κράτους και να είναι 

καταλογιστέο στο Κράτος.  

Ως κρατικοί πόροι νοούνται όλα τα χρηματικά μέσα που βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο και το 

κράτος αποφασίζει για τη διάθεσή τους, όπως π.χ. οι πόροι τοπικών ή περιφερειακών φορέων, οι 

πόροι των διαρθρωτικών ταμείων, όταν χρησιμοποιούνται από κοινού με εθνικούς πόρους 

(συγχρηματοδότηση), οι πόροι δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών που έχουν οριστεί για να 

διαχειρίζονται την ενίσχυση, οι πόροι των δημοσίων επιχειρήσεων. Και η φοροαπαλλαγή συνιστά 

χρηματοδότηση του μέτρου με εθνικούς πόρους. 
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Η χρησιμοποίηση των κρατικών πόρων είναι καταλογιστέα στο Κράτος είτε όταν γίνεται 

απευθείας από το Κράτος, είτε όταν η δυνατότητα επιρροής του Κράτους είναι τόσο ισχυρή, 

ώστε ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση να μην διαθέτει αυτονομία βούλησης. Ενδεικτικά 

κριτήρια:  

• η ένταξη του φορέα στις δομές της δημόσιας διοίκησης 

• η φύση των δραστηριοτήτων του 

• το νομικό καθεστώς του 

• ο βαθμός εποπτείας της διοίκησης 

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περιπτώσεις χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ, το κριτήριο πληρείται 

πάντα. 

3.δ πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού & διατάραξη του ενδοκοινοτικού εμπορίου: 

πρόκειται για δύο διαφορετικά κριτήρια, που όμως πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα. Αφορούν 

την κοινοτική αγορά και αρκεί μόνο η απειλή επέλευσής τους. 

• Πιθανότητα διατάραξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου ενδέχεται να υφίσταται ακόμη και 

για μικρά ποσά ενίσχυσης (δεν υπάρχει όριο κάτω από το οποίο να μπορεί να θεωρηθεί 

ότι δεν υφίσταται διατάραξη), ανεξάρτητα από τον τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα 

μιας δραστηριότητας. Ενίσχυση που χορηγείται σε πολλές επιχειρήσεις μπορεί, ακόμη και 

εάν τα μεμονωμένα ποσά είναι μικρά, να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

• Νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού υφίσταται όταν ένα μέτρο ενίσχυσης 

είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε σχέση 

με άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες ανταγωνίζεται. Έχει κριθεί ότι οι λειτουργικές 

ενισχύσεις πάντα νοθεύουν τον ανταγωνισμό. 

Εάν τα ανωτέρω στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης συντρέχουν σωρευτικά τότε μια 

Πράξη θεωρείται ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.  
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Τα σημεία 1-3 παραπάνω συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

4. Για να είναι η κρατική ενίσχυση συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ θα πρέπει είτε να 

συμμορφώνεται με κάποιον από τους κανόνες απαλλαγής είτε νε εγκριθεί απευθείας από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΕΕ μετά από κοινοποίηση. 

  

πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις;

1. η ενίσχυση δημιουργεί οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο της ενίσχυσης;

2. υφίσταται προνομιακή μεταχείριση του διακιούχου της ενίσχυσης;

3. το μέτρο της ενίσχυσης χρηματοδοτείται με χρήματα του Κράτους και είναι 
καταλογιστέο στο Κράτος;

4. πιθανολογείται νόθευση του ανταγωνισμού και διατάραξη του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου;

εάν όχι=> δεν 
υφίσταται 
κρατική 
ενίσχυση 

η "επιχείρηση" ασκεί οικονομική δραστηριότητα;

ναι
όχι => δεν υφίσταται 

κρατική ενίσχυση

Ο αποδέκτης της ενίσχυσης εμπίπτει στην έννοια της "επιχείρησης";

ναι
όχι => δεν 

υφίσταται κρατική 
ενίσχυση 
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Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 

Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ορισμένες επιχειρήσεις 

επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) υπό μορφή 

αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.  

Οι ΥΓΟΣ είναι υπηρεσίες οικονομικής φύσης που εξυπηρετούν σκοπούς γενικού συμφέροντος και για 

το λόγο αυτό το Κράτος ή η Ε.Ε. τους έχουν επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημόσιας 

υπηρεσίας (ΥΔΥ) όπως κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας, συνεχής παροχή, σταθερή ποιότητα, 

ίδιες τιμές κ.λπ. ήτοι υποχρεώσεις τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν θα αναλάμβαναν στην ίδια έκταση ή 

με τους αυτούς όρους, αν ελάμβαναν αποκλειστικά υπόψη τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα.  

Το γενικό οικονομικό συμφέρον πρέπει να προσδιορίζεται με συγκεκριμένα, ειδικά χαρακτηριστικά και 

να μη συνδέεται με συγκεκριμένες ανάγκες ορισμένων χρηστών ή οικονομικών φορέων (π.χ. 

αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επί του συνόλου του εδάφους ή μέρους αυτού, 

εκμετάλλευση μη προσοδοφόρων αεροπορικών γραμμών, δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, υπηρεσία 

πρυμνοδετήσεως (λόγοι ασφαλείας του λιμένα), συντήρηση μιας σημαντικής πλωτής οδού, διαρκής 

εξασφάλιση της απλής και επείγουσας μεταφοράς ασθενών ή τραυματιών κ.λπ.) 

 Η ιδιαίτερη φύση των ΥΓΟΣ προκύπτει από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. ασφάλεια 

πλοήγησης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνίες, υδροδότηση) και από τις υποχρεώσεις 

που συνδέονται με την παροχή της (κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας, συνεχής παροχή, σταθερή 

ποιότητα, ίδιες τιμές). Αυτές οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή ΥΓΟΣ την καθιστούν μη 

κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις. Συνέπεια αυτού οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται να παράσχουν την 

ΥΓΟΣ οικειοθελώς (θα μπορούσαν να την παράσχουν με διαφορετικούς όρους ποιότητας, ασφάλειας, 

τιμής, ίσης μεταχείρισης ή καθολικής πρόσβασης, αν λάμβαναν υπόψη τα δικά τους εμπορικά 

συμφέροντα) και το Κράτος παρεμβαίνει για να τους επιτρέψει να την παράσχουν τηρώντας τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή της, χορηγώντας τους αντιστάθμιση.  

Η ανωτέρω παροχή αντιστάθμισης μέσω κρατικής χρηματοδότησης για την παροχή των 

ΥΓΟΣ δεν πρέπει να υποκρύπτει κρατική ενίσχυση που νοθεύει τον ανταγωνισμό (107§1 

ΣΛΕΕ). 

Η παροχή αντιστάθμισης ΥΓΟΣ δεν υποκρύπτει κρατική ενίσχυση εφόσον πληρούνται 4 

προϋποθέσεις που τέθηκαν στην υπόθεση Altmark (2003): 

Ορισμός, ανάθεση 

ΥΓΟΣ  

1) η επιχείρηση πρέπει να είναι πράγματι επιφορτισμένη (από το Κράτος) 

με την εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής ΥΓΟΣ – ΥΔΥ, υποχρέωση που 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη (ο ορισμός ελέγχεται από την 

Επιτροπή και το ΔΕΚ για «πρόδηλο σφάλμα») 

Υπολογισμός 

αντιστάθμισης 

2) βασικές παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η 

αντιστάθμιση πρέπει να έχουν προσδιορισθεί προηγουμένως  

αντικειμενικά και με διαφάνεια 

3) αντιστάθμιση – η απολύτως αναγκαία για την κάλυψη του 

πρόσθετου κόστους ΥΓΟΣ (έσοδα + εύλογο κέρδος) 

4) ποσό αντιστάθμισης 

Διαδικασία ανάθεσης 

ΥΓΟΣ 

- διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης → τιμή αγοράς 

- λοιπές περιπτώσεις → δαπάνες τυπικής μέσης επιχείρησης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
«ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 



2 

 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ 

 
 

Βασική προτεραιότητα της «Δράσης 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός  ΜμΕ» είναι η 
αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής 
ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να 
βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν 
τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.  

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Προηγμένο Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό είναι οι εξής: 

• Δαπάνες Εξοπλισμού  με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων 
λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά 
συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.α. 

• Δαπάνες Εξοπλισμού  για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και 
προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: 
Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την 
παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0.,  συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας 
(π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, 
ρομποτικών συστημάτων 

• Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών 
διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, 
βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.  

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με 
ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των 
νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ,, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, 
τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα). 
 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» ορίζονται οι  περιφέρειες της χώρας οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €180.000.000 (Δημόσια 
Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

(σε €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος 

140.400.000 

Περιφέρειες σε Μετάβαση  

Αττική και Νότιο Αιγαίο 

39.600.000 

ΣΥΝΟΛΟ  €180.000.000 

 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης 
ορίζεται από €50.000 έως και  €650.000.  

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική 
Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού 
καθεστώτος του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) που τίθενται στα Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των 
περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις 
προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ». 
 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφέρειας, 
σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε 651/2014 (ΓΚΑΚ), καθώς και με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της 
προγραμματικής περιόδου 2022-2027, για την Ελλάδα. Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει 
τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις ως εξής: 
 

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές 
ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως (Χάρτης Περιφερειακών 
Ενισχύσεων 2022-2027):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 

Ένταση (%) ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 ΓΚΑΚ 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

(Σύμφωνα με το 
Άρθρο 14) 

Περιφέρειες / 
Περιφερειακές 

Ενότητες για τις 
οποίες η ενίσχυση 

χορηγείται με το 
αρ. 14 του Καν. ΕΕ 

651/2014 

 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(%) 

Έως 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

1. Δαπάνες 
Εξοπλισμού 

2. Δαπάνες 
Λογισμικού 

  

Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη, Ανατ. 
Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Δυτική 

Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Ιόνια Νησιά, Δυτική 

Ελλάδα, Στερεά 
Ελλάδα, 

Πελοπόννησος 

  

50% 50% 50% 50% 

Νότιο Αιγαίο  40% 50% 60% 50% 

Δυτικός Τομέας 
Αθηνών  

25% 35% 75% 65% 

Ανατολική Αττική 

 
35% 45% 65% 55% 

Δυτική Αττική 

 
35% 45% 65% 55% 

Πειραιάς, Νήσοι 

 
35% 45% 65% 55% 

 
 

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις 
προς ΜΜΕ» του ΓΑΚ (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των 
Αθηνών μόνο), οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:  

 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 17 ΓΚΑΚ) 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

(Σύμφωνα με το Άρθρο 
17) 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(%) 

έως 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

1. Δαπάνες Εξοπλισμού 

2. Δαπάνες Λογισμικού 
Έως 10 % Έως 20 % Έως 90 % Έως 80 % 

 

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 17 καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων  του Κεντρικού, του 

Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο.  
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Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 18 «Ενισχύσεις για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:  
 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΚΑΚ) 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

(Σύμφωνα με το 
Άρθρο 18) 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(%) 

έως 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & 
πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

1. Δαπάνες 

για Παροχή 

Υπηρεσιών  

 

Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 % 

 

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών. 

Σε περίπτωση που ο επιλέξιμος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα όρια ενισχυόμενου 

προϋπολογισμού, το υπερβαίνον μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από 

ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση έχουν οι επιχειρήσεις, για τις οποίες πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης:   

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

2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχει την ίδια 

ένταση ενίσχυσης. 

3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) 

πλήρη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2021. 

4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) έτος.  

5. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ. 

7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

το έτος 2021. 

8. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση 

εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική 

συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.   

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

ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο 

προς χρηματοδότηση. 

10. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

11. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον ΟΡΙΣΜΟ ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 

2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.  
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12. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 

λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η 

προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης 

λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. 

13. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, και Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι 

δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013  

14. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021. 

15. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, σύμφωνα με τον ΕΚ 

1058/2021. 

16. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 

την εσωτερική αγορά. 

17. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ).  

18. Τα επενδυτικά σχέδια ή οι επί μέρους δαπάνες αυτών δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί 

για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους.   

19. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η 

Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί. 

20. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα 

πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την 

Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας 

τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 

21. Να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν 

προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί 

η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν 

εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία 

ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του ΕΚ 

651/2014). 

22. Σύμφωνα με τα άρθρα 39, παρ. 1-4 και 40 του Ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης, να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 

• Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι) .  

• Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι). 

 

Επισημαίνεται ότι: 

• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της 

επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί 

συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης. 

• Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή 

δευτερεύουσα).  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή 
περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο 
απόρριψης. 
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Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν 
πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την 
υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη 
επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 - 
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», 
επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.  
 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 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 
ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που 
εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). 

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

Οι εξωχώριες (offshore), οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης 
φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που 
σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, 
θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων 
κλπ)». 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα 
όργανα: 

Αξιολογητές 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από ένα (1) αξιολογητή, ο 
οποίος επιλέγεται από τον ΕΦ.  

Οι αξιολογητές επιβεβαιώνουν την υποβολή των αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στον συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης - 
ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών ωφελούμενων της Δράσης και ελέγχουν ιδιαίτερα 
εάν η επένδυση καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΚ 651/2014 (αρχική επένδυση, χαρακτήρας κινήτρου, 
ίδια συμμετοχή κ.α.), το εύλογο του προϋπολογισμού και την επιλεξιμότητα των δαπανών, την κάλυψη 
της απαιτούμενης βαθμολογίας ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, καθώς και το σύνολο των 
όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στη Δράση. 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της Δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στον οποίο υπάγεται η ΕΥΔ.  

Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και 
ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.  

Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες Επιτροπές Αξιολόγησης 
για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης. 
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Με απόφαση του ΕΦ ορίζονται στελέχη που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την 
επιβεβαίωση της υποβολής των αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης των 
δυνητικών δικαιούχων. 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

Η ΕΥΔ  είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων μεριμνά 
για: 

• την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε 
θέματα αξιολόγησης 

• την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης 

• τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

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

ψηφιακών συστημάτων ποικίλουν. Η δράση λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων και εστιάζει τις ενισχύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.  

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο 

υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με 

βάση τα κριτήρια του του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο περιλαμβάνεται 

και στο έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και στοχεύει στην διασύνδεση των επιχειρήσεων 

με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν τη ψηφιακή λειτουργία της.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

Α/Α 
Κριτήρια Αξιολόγησης Ωριμότητας  

Μεσαίας Βαθμίδας 

Πλήρης Κάλυψη 
Κριτηρίου 

Συντελεστής 

1 

Εφαρμογές ψηφιακής ασφάλειας, όπως 
προστασία χρηστών και συσκευών από ιούς ή 
διαχείριση τείχους προστασίας ή διακομιστής 
μεσολάβησης (VPN) 

Ναι/Όχι 20% 

2 
Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και 
παρουσιάσεων και email και ημερολογίου 

Ναι/Όχι 20% 

3 
Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών 
για πελάτες ή προμηθευτές 

Ναι/Όχι 20% 

4 

Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB  

και   

Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός 
ασύρματου δικτύου 

Ναι/Όχι 20% 

5 

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με δυνατότητες 
παραγγελιοληψίας και ελέγχου διαθεσιμότητας 
σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικής 
πληρωμής. 

Ναι/Όχι 20% 

ΣΥΝΟΛΟ:  100% 
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον καλύπτουν πλήρως το 

εκάστοτε κριτήριο ή βαθμό 0 εάν δεν ικανοποιούν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο. Η τελική βαθμολογία 

κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς  

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

βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 5*0,2 

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 80 δε δύναται να υποβληθούν.  

Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τεκμηριώνεται με την ψηφιακή προσκόμιση από τον 
δικαιούχο αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής. Η ορθότητα 
της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση. 

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε 

επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας Κ μικρότερο του 80 το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. 

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

της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) με 
την ευθύνη της ΕΥ∆ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 
της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας.  

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης, που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ  

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης, που έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο OΠΣΚΕ 
από την επιχείρηση, οι αξιολογητές προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και 
πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Επιπλέον, οι αξιολογητές ελέγχουν τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Την κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΚ 651/2014 (αρχική επένδυση, χαρακτήρας κινήτρου, 

ιδιωτική συμμετοχή κ.α.)  
2. Το εύλογο του προϋπολογισμού  
3. Την επιλεξιμότητα των δαπανών  
4. Την κάλυψη της απαιτούμενης βαθμολογίας ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων 

καθώς και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται προηγουμένως 
(ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) που θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Αίτηση Χρηματοδότησης διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με αρνητική 
εισήγηση. 

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:  

• Ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα 
τρόπο με το επενδυτικό σχέδιο.  

• Ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  

Στη συνέχεια,ο ΕΦΕΠΑΕ με εισήγηση του διαβιβάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά παρτίδες 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποφανθεί για την Έγκριση ή Απόρριψη της Αίτησης 
Χρηματοδότησης, με βάση τα στοιχεία που έχει λάβει. Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα από δημόσιο 
φορέα δεν μπορούν να καλύψουν δικαιολογητικά, όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα Παραρτήματα της παρούσας. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσει σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω 
διασταυρώσεων. Επισημαίνεται πως για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων/προσκομισθέντων από τις 
επιχειρήσεις στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που τηρούνται σε εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. 
ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ). Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά κατισχύουν των δηλωθέντων ή/και των 
αναγραφόμενων στα προσκομισθέντα έντυπα και δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της 
τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και της εν γένει επιλεξιμότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης. 
Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής η αίτηση 
απορρίπτεται.  

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ 
τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς 
συμπεράσματος για την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται 
ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση την εισήγηση του ΕΦ, οριστικοποιεί το τελικό αποτέλεσμα ελέγχου 
της κάθε αίτησης, έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και διατυπώνει τεκμηριωμένη εισήγηση 
προς την ΕΥΔ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει για κάθε παρτίδα: 

• Πίνακα αιτήσεων προς επιχορήγηση με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστον τον μοναδικό ενάριθμο 
κωδικό της αίτησης στο OΠΣΚΕ, το προς έγκριση ποσό δημόσιας δαπάνης, το αιτούμενο ποσό 
για κάθε θετικά αξιολογηθείσα αίτηση, την Κατηγορία Περιφέρειας και τη χρονοσήμανση 
οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης στο OΠΣΚΕ, 

• Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω αρνητικής αξιολόγησης με όμοιο ως ανωτέρω ελάχιστο 
περιεχόμενο καθώς και σχετική τεκμηρίωση για την αρνητική γνωμοδότηση. 

• Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού.  

 

ΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Οι προκύπτοντες κατάλογοι των αιτήσεων χρηματοδότησης μαζί με τα πρακτικά αξιολόγησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, διαβιβάζονται από την ΕΥΔ  στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 
ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις ένταξης ή απόρριψης. 

Εγκριτικές και απορριπτικές αποφάσεις εκδίδονται περιοδικά. Με την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων 
οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται μέχρι 
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας.  

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα απορρίπτονται, εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική 

τεκμηρίωση. 

Ο ΕΦ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους ενταγμένων 
επενδυτικών σχεδίων όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε. 
Ειδικότερα: 

• Στην περίπτωση των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή 
χωριστά στον κάθε δικαιούχο, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των εγκεκριμένων 
ενεργειών, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη 
καθώς και τυχόν ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που έχουν επιβληθεί σε αυτόν. Το εγκεκριμένο και σε ισχύ Τεχνικό 
Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο OΠΣΚΕ για κάθε δικαιούχο χωριστά. Με την ίδια επιστολή ο 
δικαιούχος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης από μέρους του 
περί αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση, 
καθώς και όλων των όρων που τίθενται στην Αναλυτική πρόσκληση της δράσης για την υλοποίηση 
του έργου και την παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦ μετά 
την έκδοση της Απόφασης Ένταξης με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή μέσω 
http://www.gov.gr. 

• Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦ και στη σχετική 
ενημέρωση, θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους. 

 

http://www.gov.gr/
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O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων 
δεδομένων στο OΠΣΚΕ. 

Εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, 
τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση αποδέχεται τα αποτελέσματα.  

Η αποδοχή χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο 
των πράξεων που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 46-50 και το Παράρτημα ΙΧ του Καν. 1060/2021.  

Στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 46-50 και 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική 
βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.  

 

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας 
πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

• Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 
25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης. 

• Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω OΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔ/τον ΕΦ, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης ένταξης/απόρριψης.  

• Η ένσταση ασκείται άπαξ επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης,  

• Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποία υπάγεται η ΕΥΔ. Είναι δυνατός ο ορισμός και 
επιπρόσθετων επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων. 

• Οι ενστάσεις εξετάζονται μέσω του OΠΣΚΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της 
οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.  

• Αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τον Ειδικό 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.   

• Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
αναρτώνται από τον ΕΦ, αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο www.antagonistikotita.gr και 
του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

• Η εκδοθείσα απόφαση επί ενστάσεως καθιστά οριστική την πράξη ένταξης/τροποποίησης ή την 
τυχόν απόρριψη αυτής αποκλειόμενου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

 

Επιτροπή  Αξιολόγησης Ενστάσεων  

Για τις ανάγκες της διαδικασίας των ενστάσεων, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται και επιπρόσθετες επιτροπές 
αξιολόγησης ενστάσεων. 

Ο ΕΦ υποστηρίζει το έργο της  Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων με τεκμηριωμένη εισήγηση επί της 
αίτησης ένστασης του δικαιούχου.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων εκδίδονται οι σχετικές Αποφάσεις.   
 

http://www.espa.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΜΕ» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΜΕ 

 

Βασική προτεραιότητα της Δράσης «3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση 
των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά 
προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που 
συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.  

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
Αιχμής είναι οι εξής: 

• Δαπάνες εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων 

απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της 

αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / 

μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς 

δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων 

τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και 

εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, 

κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων και εξοπλισμού μη-επανδρωμένων ή αυτόνομων 

οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.  κ.α.  

• Δαπάνες λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας 

διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, 

βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ. 

• Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με 

ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και 

ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ. 

Υπογραμμίζεται ότι η Δράση παρέχει την επιλογή των καθεστώτων ενίσχυσης που εφαρμόζουν οι 
Κανονισμοί ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να 
επιλέξει ένα εκ των δυο καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι 
υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, 
τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα). 

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, 
πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο 
οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο 
οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την 
ΕΥΔ/ΕΦ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ). 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, ως επιλέξιμες 
γεωγραφικές περιοχές του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» ορίζονται οι  περιφέρειες της χώρας οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά 
Ελλάδα. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €60.000.000 (Δημόσια 
Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

(σε €) 

Αττική, Νότιο Αιγαίο  €13.200.000 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 
Στερεά Ελλάδα 

  

€46.800.000 

ΣΥΝΟΛΟ  €60.000.000  

 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.  

Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των €200.001 κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να 
υποβληθούν. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης.  

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι ενισχύσεις της Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 
Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης ή του Κανονισμού ΕΕ 
1407/2013 (De Minimis), που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid). Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο 
καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης, ως ισχύουν. Η επιλογή είναι υποχρεωτική 
για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφέρειας, 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ή ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), καθώς και με τον 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2022-2027, για την Ελλάδα.  

Αναλυτικά οι εντάσεις των ενισχύσεων αποτυπώνονται παρακάτω: 

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της 
ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού, έχουν ως ακολούθως: 
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Ένταση Ενισχύσεων (De minimis) 

 

Περιφέρειες 

(για το σύνολο των Περιφερειών 
της Χώρας) 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(Κοινοτική και Εθνική) 

Έως (%) 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις 

50% 50% 50% 50% 

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης 60% 60% 40% 40% 

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης:  

Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης,  

Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας 

 

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές 
ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως (Χάρτης Περιφερειακών 
Ενισχύσεων 2022-2027):   

 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 14 ΓΚΑΚ) 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

(Σύμφωνα με το 
Άρθρο 14) 

Περιφέρειες/ 
Περιφερειακές 

Ενότητες για τις 
οποίες η ενίσχυση 

χορηγείται με το 
αρ. 14 του Καν. ΕΕ 

651/2014 

 

 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(%) 

έως 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

1. Δαπάνες 
εξοπλισμού 

2. Δαπάνες 
λογισμικού 

Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη, Ανατ. 
Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Δυτική 

Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Ιόνια Νησιά, Δυτική 

Ελλάδα, Στερεά 
Ελλάδα, 

Πελοπόννησος 

  

50% 50% 50% 50% 

Νότιο Αιγαίο  40% 50% 60% 50% 

Δυτικός Τομέας 
Αθηνών  

25% 35% 75% 65% 

Ανατολική Αττική 

 
35% 45% 65% 55% 

Δυτική Αττική 

 
35% 45% 65% 55% 

Πειραιάς, Νήσοι 

 
35% 45% 65% 55% 
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Επισημαίνεται ότι  η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 
2022-2027.  

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 18 «Περιφερειακές Επενδυτικές 
ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:  

 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΚΑΚ) 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

(Σύμφωνα με το 
Άρθρο 18) 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(Κοινοτική και Εθνική) 

(%) 

έως 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

1. Δαπάνες για 

παροχή 

υπηρεσιών 

50 % 50 % 50 % 50 % 

 

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών. 

Σε περίπτωση που ο επιλέξιμος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα όρια ενισχυόμενου 

προϋπολογισμού, το υπερβαίνον μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από 

ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης. 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση έχουν οι  επιχειρήσεις για τις οποίες θα πρέπει να πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης:   

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

2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια 

ένταση ενίσχυσης.  

3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) 

πλήρη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2021.  

4. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα 

(1) έτος. 

5. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλουν να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ. 

7. Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

το έτος 2021. 

8. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία 

εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική 

συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.   

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

ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο 

προς χρηματοδότηση 

10. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 

παρούσας πρόσκλησης. 
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

11. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ όπως αυτές ορίζονται στη σύστασης τη ΕΕ 2003/361/ΕΚ.  

12. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 

λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η 

προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής1 ή βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης 

λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. 

13. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων 

Αναψυχής (ΝΕΠΑ)]. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του 

Ν. 4194/2013. 

14. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021 (αφορά στην 

περίπτωση υποβολής αίτησης βάσει Καν. ΕΕ 651/2014). Κατά παρέκκλιση, δεν θεωρούνται 

προβληματικές οι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά 

κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

15. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με τον ΕΚ 

1058/2021. 

16. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 

την εσωτερική αγορά. 

17. Κατά την υποβολή της αίτησης οι επιχειρήσεις επιλέγουν το χρηματοδοτικό καθεστώς 

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

1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της 

αίτησης. 

18. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 

(De Minimis), ανάλογα το καθεστώς ενίσχυσης.  Σε περίπτωση που επιλέξουν το καθεστώς 

ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De 

Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 

€200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 

τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη 

πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).Σε περίπτωση που 

επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), να επιβεβαιώσουν ότι, κατά 

τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση 

στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την 

οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο 

ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για 

τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014). 

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

σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

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

υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.   

21. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα 

πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την 
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Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας 

τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 

22. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η 

Σύμβαση εγγύησης ή, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί. 

23. Σύμφωνα με τα άρθρα 39, παρ. 1-4 και 40 του Ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης, να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 

• Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι) .  

• Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι). 

 

Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις «Δράση 1 - 
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή 
απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή 
περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο 
απόρριψης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου: 

• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 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 ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από 

κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). 

• Oι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων 

ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα 

ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. 

franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ). 

• Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις. 

• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξαιρούμενους από τον Καν. ΕΕ 651/2014  και Καν.ΕΕ 

1407/2013 τομείς. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι 

οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή 

περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός 651/2014 & ο 

κανονισμός 1407/2013 εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες 

δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η 

διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής των κανονισμών αυτών δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της 

επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί 

συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης. 

• Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή 

δευτερεύουσα).  

• Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις 

λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη 

νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά 

παραμένουν νόμιμες (αφορά ενισχύσεις μισθολογικού κόστους με τον Κανονισμό ΕΕ 

1407/2013). 
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• Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση 

ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που 

έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις 

δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω 

καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται 

αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την 

πραγματική ημερομηνία της διάσπασης (αφορά ενισχύσεις μισθολογικού κόστους με τον 

Κανονισμό ΕΕ 1407/2013). 

Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε 
υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας/ 
περιφερειακής ενότητας και  εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης. 

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει 
να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της 
αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

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

ψηφιακών συστημάτων ποικίλουν. Η δράση λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων και εστιάζει τις ενισχύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.  

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο 

υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με 

βάση τα κριτήρια του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο περιλαμβάνεται και 

στο έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και στοχεύει στην διασύνδεση των επιχειρήσεων με 

κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν τη ψηφιακή λειτουργία της.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

A/A Εξοπλισμός-Λογισμικό σε Λειτουργία 
Πλήρης 
Κάλυψη 

Κριτηρίου 
Συντελεστής 

1 

Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
(ERP) ή Εφαρμογές διαχείρισης πελατών (CRM) 
ή Εφαρμογές διαχείρισης αποθέματος και 
αποθήκης (WMS) 

Ναι/Όχι 

30% 

2 

Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων 
(Electronic Data Interchange) μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β) ή με πελάτες (B2C) 

Ναι/Όχι 
30% 

3 

Λογισμικό αποθήκευσης και διαχείρισης 
δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας (backup), 
σε μορφή υπολογιστικό νέφος (cloud) ή τοπικών 
εξυπηρετητών (hosts servers) 

Ναι/Όχι 

15% 

4 

Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την 
ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business 
Intelligence και Data Analytics)  

Ναι/Όχι 
25% 

 ΣΥΝΟΛΟ  100% 
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον καλύπτουν πλήρως το 

εκάστοτε κριτήριο ή 0 βαθμούς αν δεν ικανοποιούν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο. Η τελική βαθμολογία 

κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Κ= βαθμολογία Κριτηρίου 1* 0,3 + βαθμολογία Κριτηρίου 2*0,3+ βαθμολογία Κριτηρίου 3*0,15 + 

βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,25 

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 70 δε δύναται να υποβληθούν. 

Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τεκμηριώνεται με την ψηφιακή προσκόμιση από τον 
δικαιούχο αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η ορθότητα 
της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση. 

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε 
επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας Κ μικρότερο του 70 το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. 

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

της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα 
όργανα: 

Αξιολογητές 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από ένα (1) αξιολογητή, ο 
οποίος επιλέγεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  

Οι αξιολογητές επιβεβαιώνουν την υποβολή των αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων 
και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στον συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης - 
ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών ωφελούμενων της Δράσης και ελέγχουν ιδιαίτερα 
εάν η επένδυση καλύπτει τις απαιτήσεις του Καν. ΕΕ 1407/2013 ή του Καν. ΕΕ 651/2014 (αρχική 
επένδυση, χαρακτήρας κινήτρου, ίδια συμμετοχή κ.α.), το εύλογο του προϋπολογισμού και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών, την κάλυψη της απαιτούμενης βαθμολογίας ψηφιακής ωριμότητας των 
επιχειρήσεων, καθώς και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στη Δράση. 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, στον οποίο υπάγεται η ΕΥΔ.  

Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και 
ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.  

Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για 
την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Με απόφαση του ΕΦ ορίζονται στελέχη που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την 

επιβεβαίωση της υποβολής των αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης των 
δυνητικών δικαιούχων. 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

Η ΕΥΔ  είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων μεριμνά 
για: 

• την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε 
θέματα αξιολόγησης 

• την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης 

• τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της απόφασης ένταξης ή απόρριψης. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) με 
την ευθύνη της ΕΥ∆ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 
της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας.  

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης, που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ  

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων 
τεκμηρίωσης κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης, που έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο OΠΣΚΕ 
από την επιχείρηση, οι αξιολογητές προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και 
πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Επιπλέον, οι αξιολογητές ελέγχουν τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν επιλέξει το καθεστώς του Καν. (ΕΕ) 651/2014 την πλήρωση 

όλων των προϋποθέσεων του Κανονισμού (αρχική επένδυση, χαρακτήρας κινήτρου, ιδιωτική 
συμμετοχή κ.α.)  

2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν επιλέξει το καθεστώς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 την 
πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του Κανονισμού 

3. Το εύλογο του προϋπολογισμού  
4. Την επιλεξιμότητα των δαπανών  
5. Την κάλυψη της απαιτούμενης βαθμολογίας ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων 

καθώς και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται προηγουμένως 
(ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) που θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Αίτηση Χρηματοδότησης διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με αρνητική 
εισήγηση. 

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:  

• Ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα 
τρόπο με το επενδυτικό σχέδιο.  

• Ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  

 

Στη συνέχεια, ο ΕΦΕΠΑΕ με εισήγηση του διαβιβάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά παρτίδες 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποφανθεί για την Έγκριση ή Απόρριψη της Αίτησης 
Χρηματοδότησης, με βάση τα στοιχεία που έχει λάβει. Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα από δημόσιο 
φορέα δεν μπορούν να καλύψουν δικαιολογητικά, όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα Παραρτήματα της παρούσας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσει σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω 
διασταυρώσεων. Επισημαίνεται πως για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων/προσκομισθέντων από τις 
επιχειρήσεις στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που τηρούνται σε εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. 
ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ). Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά κατισχύουν των δηλωθέντων ή/και των 
αναγραφόμενων στα προσκομισθέντα έντυπα και δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της 
τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και της εν γένει επιλεξιμότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης. 
Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής η αίτηση 
απορρίπτεται.  

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ 
τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς 
συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, 
χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση την εισήγηση του ΕΦ, οριστικοποιεί το τελικό αποτέλεσμα ελέγχου 
της κάθε αίτησης, έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και διατυπώνει τεκμηριωμένη εισήγηση 
προς την ΕΥΔ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει για κάθε παρτίδα: 

• Πίνακα αιτήσεων προς επιχορήγηση με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστον τον μοναδικό ενάριθμο 
κωδικό της αίτησης στο ΠΣΚΕ, το προς έγκριση ποσό δημόσιας δαπάνης, το αιτούμενο ποσό 
για κάθε θετικά αξιολογηθείσα αίτηση, την Κατηγορία Περιφέρειας και τη χρονοσήμανση 
οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, 

• Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω αρνητικής αξιολόγησης με όμοιο ως ανωτέρω ελάχιστο 
περιεχόμενο καθώς και σχετική τεκμηρίωση για την αρνητική γνωμοδότηση. 

• Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού.  

 

ΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Οι προκύπτοντες κατάλογοι των αιτήσεων χρηματοδότησης μαζί με τα πρακτικά αξιολόγησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, διαβιβάζονται με εισήγηση της ΕΥΔ  στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση. 

Εγκριτικές και απορριπτικές αποφάσεις εκδίδονται περιοδικά. Με την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων 
οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται μέχρι 
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.  

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα απορρίπτονται, εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική 

τεκμηρίωση. 

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων καθώς και των απορριφθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης 
δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ  (www.antagonistikotita.gr). 

Ο ΕΦ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους ενταγμένων 
επενδυτικών σχεδίων όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε. 
Ειδικότερα: 

• Στην περίπτωση των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή 
χωριστά στον κάθε δικαιούχο, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των εγκεκριμένων 
ενεργειών, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη 
καθώς και τυχόν ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που έχουν επιβληθεί σε αυτόν. Το εγκεκριμένο και σε ισχύ Τεχνικό 
Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε δικαιούχο χωριστά. Με την ίδια επιστολή ο 
δικαιούχος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης από μέρους του 
περί αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση, 
καθώς και όλων των όρων που τίθενται στην Αναλυτική πρόσκληση της δράσης για την υλοποίηση 
του έργου και την παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦ μετά 
την έκδοση της Απόφασης Ένταξης με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή μέσω 
http://www.gov.gr. 

• Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦ και στη σχετική 
ενημέρωση, θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους. 

 

O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων 
δεδομένων στο ΟΠΣΚΕ. 

Εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, 
τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση αποδέχεται τα αποτελέσματα.  

Η αποδοχή χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο 
των πράξεων που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 46-50 και το Παράρτημα ΙΧ του Καν. 1060/2021.  

Στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 46-50 και 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική 
βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.  

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.gov.gr/
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Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας 
πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

• Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 
25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης. 

• Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω OΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔ/ΕΦ, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης 
ένταξης/απόρριψης.  

• Η ένσταση ασκείται άπαξ επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης,  

• Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποία υπάγεται η ΕΥΔ. Είναι δυνατός ο ορισμός και 
επιπρόσθετων επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων. 

• Οι ενστάσεις εξετάζονται μέσω του OΠΣΚΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της 
οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.  

• Αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τον Ειδικό 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.   

• Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
αναρτώνται από τον ΕΦ, αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο www.antagonistikotita.gr και 
του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

• Η εκδοθείσα απόφαση επί ενστάσεως καθιστά οριστική την πράξη ένταξης/τροποποίησης ή την 
τυχόν απόρριψη αυτής αποκλειόμενου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

Για τις ανάγκες της διαδικασίας των ενστάσεων, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η 
οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται και επιπρόσθετες επιτροπές 
αξιολόγησης ενστάσεων. 

Ο ΕΦ υποστηρίζει το έργο της  Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων με τεκμηριωμένη εισήγηση επί της 
αίτησης ένστασης του δικαιούχου.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων εκδίδονται οι σχετικές Αποφάσεις.   

 

 

http://www.espa.gr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 

 

Η Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του 
ΕΣΠΑ 2021-2027, στην Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» του 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021 – 2027 και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 1.iii: «Ενίσχυση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων». Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια   που 
στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των 
παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, 
πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες 
πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών 
ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). 

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, 
επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες: 

I. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN), που 

περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλλουν αποκλειστικά για της βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.   

II. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου 

για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές 

ή/και Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN). 

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση 

ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.  

IV. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής 

διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.  

V. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς 

και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών 

προορισμού). 

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) ψηφιακή προβολή, δ) μεταφορικά μέσα και ε) υπηρεσίες 
συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις ζ) 
πιστοποίηση προϊόντων -υπηρεσιών. 

Υπογραμμίζεται, ότι η Δράση παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κανονισμού ενίσχυσης είτε με 
βάση  τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) είτε με βάση  τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De 
Minimis) ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο κανονισμών για την 
υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη. Τα 
επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης 
του προϋπολογισμού της Δράσης.  

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – 
«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση 
ΜΜΕ». 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζονται οι  περιφέρειες της χώρας οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως 
εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 350.000.000€ (Δημόσια 
Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(σε €) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος) 

273.000.000,00 

Περιφέρειες σε Μετάβαση  

(Αττική και Νότιο Αιγαίο) 

77.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 350.000.000,00 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι ενισχύσεις της Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 
Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης ή του Κανονισμού ΕΕ 
1407/2013 (De Minimis), που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid). Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο 
καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης, ως ισχύουν. Η επιλογή είναι υποχρεωτική 
για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφέρειας, 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ή ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), καθώς και με τον 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2022-2027, για την Ελλάδα.  

Αναλυτικά οι εντάσεις των ενισχύσεων αποτυπώνονται παρακάτω: 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα 
όργανα: 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στον οποίο υπάγεται η ΕΥΔ.  Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται 
και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.  

Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για 
την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ ορίζονται στελέχη (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) που θα υποστηρίξουν 
την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τυπικών προϋποθέσεων που περιέχονται στον συνημμένο - στην αίτηση 
χρηματοδότησης – ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων και την επαλήθευση 
των δηλωθέντων στοιχείων στο ΟΠΣΚΕ.  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

Η ΕΥΔ είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων μεριμνά 
για: 
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• την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε 

θέματα αξιολόγησης 

• την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης  

• τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της απόφασης ένταξης ή απόρριψης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo), με 
την ευθύνη της ΕΥ∆ και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 
της Δράσης ανά  κατηγορία Περιφέρειας.  

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης, που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, 
σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ. 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας κάθε αίτησης 
χρηματοδότησης, ακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, τον έλεγχο των 
τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και την αξιολόγηση των προτάσεων βάσει 
βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται από τα Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) έλεγχος της 
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας και 
έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση 
τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Ειδικότερα τα βήματα για τη διαδικασία αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

  
1. Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και προϋποθέσεων συμμετοχής  

 

1.α. Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής (Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 (De 
Minimis) και Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ)) 
Μετά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας στον 
οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά Υποβολής - Ένταξης, ο ΕΦΕΠΑΕ ελέγχει την 
πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, προκειμένου να επιβεβαιώνεται και να 
διασφαλίζεται η προσήκουσα συμπλήρωση/σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των 
απαιτούμενων εγγράφων. 
 
Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου 
οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για 
την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να 
καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα. 
 
Στην περίπτωση έλλειψης ή ανακριβούς δικαιολογητικού που αφορά στην τεκμηρίωση κριτηρίου 
αξιολόγησης, το επενδυτικό σχέδιο προωθείτε προς την επιτροπή και αξιολογείται  με βάση τα 
υπάρχοντα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 
 

1.β. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και επιλεξιμότητας της αίτησης 
χρηματοδότησης (Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) και Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014 
(ΓΚΑΚ)) 

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της επιλεξιμότητας διενεργείται από τον 
ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. Παράρτημα). 
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Στο στάδιο αυτό διενεργείται έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης, του 
Πίνακα Επιχορηγήσεων και της Υπεύθυνης Δήλωσης Δικαιούχου. 

Επικουρικά διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι ενισχύσεις 
που λαμβάνει ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν υπερβαίνουν 
τις 200.000 ευρώ για την κυλιόμενη τριετία. 

Ο έλεγχος σώρευσης διενεργείται και πριν την χορήγηση της ενίσχυσης (απόφαση ένταξης). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί την θετική 
απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων.  

Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου «πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και 
προϋποθέσεων συμμετοχής», για όλες τις αιτήσεις χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως πορίσματος (θετικό 
ή αρνητικό), η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο στάδιο ως ακολούθως:  

 
2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης (Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 

(De Minimis) και Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ)) 

Οι ομάδες των κριτηρίων αξιολόγησης παρουσιάζονται και αναλύονται στο συνημμένο Παράρτημα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, ελέγχει και επαληθεύει την πληρότητα 
των δικαιολογητικών, την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, την επιλεξιμότητα της αίτησης 
χρηματοδότησης, την αξιολόγηση των κριτηρίων του τμήματος Α. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και προβαίνει στην βαθμολόγηση των κριτήριων του τμήματος Β και Γ κάθε 
αίτησης με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. 

Εξετάζει  τον προτεινόμενο π/υ, την επιλεξιμότητα  και το εύλογο του ύψους των  δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθώς και το ποσοστό της 
αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 8.2 της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρά σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω 
διασταυρώσεων. Για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων/προσκομισθέντων από τις επιχειρήσεις 
στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που τηρούνται σε εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. 
ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ). Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά κατισχύουν των δηλωθέντων ή/και των 
αναγραφόμενων στα προσκομισθέντα έντυπα και δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 
πλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης, τον έλεγχο της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων 
και της εν γένει επιλεξιμότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης. Αν από την ως άνω διασταύρωση 
προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής η αίτηση απορρίπτεται.  

Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα από  δημόσιο φορέα δεν μπορούν να καλύψουν δικαιολογητικά, όπως 
οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται. 

Η τελική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων 
κριτηρίων από το ΟΠΣΚΕ. Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι 
η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων: 

i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας  

ii. Η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής (βλ. Παράρτημα) 

iii. Η ελάχιστη βαθμολογία για τα κριτήρια της ομάδας Β είναι το 35 και η ελάχιστη βαθμολογία 

για τα κριτήρια της ομάδας Γ είναι το 40. Για την ένταξη κάθε αίτησης χρηματοδότησης η 

συνολική ελάχιστη βαθμολογία είναι το 50 (Τμήμα Β και Γ Βαθμολογούμενα Κριτήρια 

Αξιολόγησης του Παραρτήματος. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ, γνωμοδοτεί ξεχωριστά για κάθε αίτηση 
χρηματοδότησης οριστικοποιώντας το τελικό αποτέλεσμα αυτής και συντάσσει σχετικό πρακτικό με 
τεκμηριωμένη εισήγηση προς την ΕΥΔ  για έγκριση ή την απόρριψή του πρακτικού από τον Ειδικό 
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.  
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Το  τελικό αποτέλεσμα της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης περιλαμβάνει για κάθε μια 
αίτηση χρηματοδότησης: 

• Την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου της αίτησης 

• Τη βαθμολογία της 

• Τον προϋπολογισμό (επιλέξιμο και συνολικό) καθώς και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη 

(επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης για δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN) 

• Τη σχετική τεκμηρίωση σε περίπτωση μη επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου ή δαπάνης 

Επισημαίνεται ότι : Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η αίτηση 
έκδοσης/ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, τηρουμένων 
των λοιπών προϋποθέσεων, στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την 
προσκόμιση της σχετικής άδειας πριν την καταβολή επιχορήγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει για κάθε παρτίδα αιτήσεων : 

• Πίνακα αιτήσεων προς επιχορήγηση με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστον τον μοναδικό ενάριθμο 

κωδικό της αίτησης στο ΟΠΣΚΕ, το προς έγκριση ποσό δημόσιας δαπάνης, το αιτούμενο ποσό 

για κάθε θετικά αξιολογηθείσα αίτηση, την Κατηγορία Περιφέρειας και τη χρονοσήμανση 

οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ, 

• Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω αρνητικής αξιολόγησης με όμοιο ως ανωτέρω ελάχιστο 

περιεχόμενο καθώς και σχετική τεκμηρίωση για την αρνητική γνωμοδότηση. 

• Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού.  

 

ΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Οι προκύπτοντες κατάλογοι των αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης μαζί με τα πρακτικά 
αξιολόγησης της/των Επιτροπής/ών Αξιολόγησης, διαβιβάζονται από την ΕΥΔ στον Ειδικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις ένταξης και 
απόρριψης. 

Εγκριτικές και απορριπτικές αποφάσεις εκδίδονται περιοδικά. Με την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων 
οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται μέχρι 
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας. 

Επισημαίνεται ότι λόγω της μεθόδου της άμεσης διαδικασίας αξιολόγησης οι πίνακες ένταξης και 
απόρριψης καταρτίζονται με τήρηση σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα 
με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΣΠΚΕ (τελευταία οριστικοποίηση), 
ανεξάρτητα από το καθεστώς ενίσχυσης και το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού τους. 

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα απορρίπτονται, εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική 
τεκμηρίωση. 

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων καθώς και των απορριφθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης 
δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr). 

Ο ΕΦ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, αποκλειστικά  στο email  που έχει δηλωθεί 
στο ΟΠΣΚΕ, τόσο τους δικαιούχους ενταγμένων πράξεων όσο και τους υποψηφίους των οποίων η 
αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε. Πιο ειδικά: 

• Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή χωριστά στον κάθε 
δικαιούχο, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των εγκεκριμένων ενεργειών, το 
χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη καθώς και 
τυχόν ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που έχουν επιβληθεί σε αυτόν. Το εγκεκριμένο και σε ισχύ Τεχνικό Παράρτημα 
θα αναρτηθεί και στο ΟΠΣΚΕ για κάθε δικαιούχο χωριστά. Με  την ίδια επιστολή ο δικαιούχος θα 
ενημερώνεται για την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης από μέρους του περί αποδοχής 
του Τεχνικού Παραρτήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση, καθώς και όλων των 
όρων που τίθενται στην Αναλυτική πρόσκληση της δράσης για την υλοποίηση του έργου και την 

http://www.antagonistikotita.gr/
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παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦ μετά την έκδοση της 
Απόφασης Ένταξης με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή μέσω http://www.gov.gr. 

• Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦ και στη σχετική 
ενημέρωση, θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους. 

O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων 
δεδομένων στο ΟΠΣΚΕ. 

Εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση αποδέχεται τα αποτελέσματα. Η αποδοχή 
χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής του δικαιούχου στον κατάλογο των επενδυτικών 
σχεδίων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού  303/2013. 

Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής του δικαιούχου στον κατάλογο των 
πράξεων  που δημοσιεύεται σύμφωνα δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 46-50 του Καν.1060/2021. 

Επισημαίνεται ότι στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση ενεργειών, όπως αυτά 
προβλέπονται στο Άρθρο 49, παρ. 2 του Καν. 1060/2021, στο Παράρτημα ΙΧ αυτού και στην κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο 
δημοσιοποίησης. 

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων καθώς και των απορριφθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης και τα 
στοιχεία των απορριφθέντων έργων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ  
(www.antagonistikotita.gr) και του ΕΦ (www.efepae.gr). 

  

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας 
πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

• Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 

25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης. 

• Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΟΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔ/τον ΕΦ, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της 

απόφασης ένταξης/απόρριψης. 

• Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης 

χρηματοδότησης. Η εκδοθείσα απόφαση επί ενστάσεως καθιστά οριστική την πράξη 

ένταξης/τροποποίησης ή την τυχόν απόρριψη αυτής αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής 

προσφυγής. 

• Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η 

οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποία υπάγεται η ΕΥΔ. Είναι δυνατός ο ορισμός και 

επιπρόσθετων επιτροπών εξέτασης ενστάσεων. 

• Οι ενστάσεις εξετάζονται μέσω του ΟΠΣΚΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της 

οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.  

• Αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τον Ειδικό Γραμματέα 

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.   

• Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναρτώνται 

από τον ΕΦ, αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ 

www.espa.gr. 

• Η εκδοθείσα απόφαση επί ενστάσεως καθιστά οριστική την πράξη ένταξης/τροποποίησης ή την 

τυχόν απόρριψη αυτής αποκλειόμενου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

http://www.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
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Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  

Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης εξέτασης των ενστάσεων, συγκροτείται Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Δύναται επιπλέον, να ορίζονται και επιπρόσθετες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων. 

Ο ΕΦ υποστηρίζει το έργο της  Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων με τεκμηριωμένη εισήγηση επί της 
αίτησης ένστασης του δικαιούχου. 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων εκδίδονται οι σχετικές Αποφάσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κανονισμός  (ΕΕ)1407/2013 /Κανόνας De- Minimis και Κανονισμός ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 

187/26.6.2014)  

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

A1 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια.      

Α2 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να έχει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τουλάχιστον 
μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση  

     

Α3 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να δραστηριοποιείται (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας 
που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα … - EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), όπως 
αναφέρονται χωριστά για τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 
(De Minimis). 

   

A4 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να διαθέτει τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος .. - EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) ή  του Παραρτήματος …...  πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης  

 

   

Α5 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Προϋπόθεση 
Συμμετοχής Να έχει τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το 

ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
   

Α6 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να έχει την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα …. – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της 
ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.  

   

Α7 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Η εξεταζόμενη αίτηση της επιχείρησης (μοναδικός ΑΦΜ) είναι η πρώτη υποβληθείσα, ή είναι η 
δεύτερη υποβληθείσα και η πρώτη έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς  

   

Α8 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 
αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. 

   

Α9 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν (1) τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 
του  Παραρτήματος     …. της Πρόσκλησης  
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Α10 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης 

   

Α11 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση 
έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). 
Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της 
σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής 

   

Α12 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού 
χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή 
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 
4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και να 
τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει. 

   

Α13 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με τον ΕΚ 
1058/2021  ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης 

     

Α14 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά 

     

Α15 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν 
έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

 

     

Α16 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).      

Α17 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η 
Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί 

     

Α18 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Να διαθέτει ή να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την 
ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία 

     

Α19 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 1407/2013/Κανόνας De- 
Minimis 

✓ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν 

η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει 
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το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για 

λογαριασμό τρίτων) ή μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 

οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης 

Α20 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του  Καν. ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα Αρχικής Επένδυσης, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014. 

Πρέπει να ελέγχεται η τεκμηρίωση της αρχικής επένδυσης όσον αφορά ένα από τα ακόλουθα 
σημεία: 

α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας 
επιχειρηματικής εγκατάστασης,  

β) την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

γ) τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν 
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή  

δ) τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης 

Επισήμανση: Για την αξιολόγηση του χαρακτήρα της Αρχικής Επένδυσης λαμβάνεται υπόψη η 
επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση (α/α 1. Του ΠΙΝΑΚΑ Β. ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I) 

   

Α21 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του  Καν. ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 

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, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει 
του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, άλλως η αίτηση χρηματοδότησης θα απορρίπτεται, (παρ.14 
του άρθρου 14 του Καν.ΕΕ 651/2014).   

   

Α22 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του  Καν. ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 

Να  μην έχει προβεί, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, σε 
μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική 
επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης 
περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση, 
άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014. 
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Α23 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του  Καν. ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 

Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021 (Παράρτημα …. – 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) της παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ενιαία επιχείρηση) απαιτείται να δηλωθεί ότι η ενιαία επιχείρηση δεν 
είναι προβληματική. Κατά παρέκκλιση, δεν θεωρούνται προβληματικές οι επιχειρήσεις που δεν 
ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

     

Α24 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 1407/2013/Κανόνας De- 
Minimis 

Να πληρείτε το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013 

   

Α25 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση 
Συμμετοχής 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς ενίσχυσης του  Καν. ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 

Να πληρείτε το σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου Ι και των εφαρμοζόμενων κατά 
περίπτωση άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014. Το κριτήριο αυτό θα αναλυθεί σε υποκριτήρια 
σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα άρθρα χορήγησης ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014. 

   

Η επιχείρηση λαμβάνει την τιμή 
«ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια   

 ΝΑΙ:  Το Επενδυτικό Σχέδιο προωθείται για αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο των βαθμολογικών κριτηρίων. 

 ΟΧΙ : Το Επενδυτικό Σχέδιο αξιολογείται αρνητικά στα κριτήρια της κατηγόριας Α. Ανεξαρτήτως του αρνητικού 
πορίσματος προωθείται για αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο των βαθμολογικών κριτηρίων. 
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  Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

(Καν (ΕΕ)1407/2013 /Κανόνας De- Minimis) 

 Και  

Κανονισμός ΕΕ 651/2014 (ΓKΑΚ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 
Α
Α 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΑ
Χ 

ΜΙΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Β1  Βαθμολογούμενο Αριθμός 
Εργαζομένων της 
Επιχείρησης  
(ΕΜΕ Μισθωτής 
Εργασίας) 

Βαθμολογείται η υφιστάμενη 
απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που 
προηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης 

   
 
 
 
 
 

15% 

Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των 3 (=0 βαθμοί)   
3 ΕΜΕ = 0  
  
  
3<x υφιστάμενες EME<=5      5  βαθμοί   
 
5<x υφιστάμενες EME<=9      7  βαθμοί 
 
15<x υφιστάμενες EME          10 βαθμοί 
 
  

B2 Βαθμολογούμενο Εξασφάλιση 
Ιδιωτικής 
Συμμετοχής 
Επενδυτικού 
Σχεδίου  
 

Εξασφάλιση από τους 
εταίρους/μετόχους της 
εταιρίας της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής  
 

 

  20% Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ)  
 
1.1. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή 

  
1.2. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό 

(σύμβαση ή προέγκριση σύμβασης δανείου) 
από Τράπεζα ή  
 

1.3. από συνδυασμό των ανωτέρω.  
 

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 
100%: 10 
Επισήμανση:  

• για επενδυτικά σχέδια με De  Minimis: 
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 
0%: 0 Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 
0<=ΙΣ<=1: (100*ΙΣ), όπου ΙΣ είναι το πηλίκο: 
εξασφαλισμένη ιδιωτική συμμετοχή σύνολο Ιδιωτικής 

Συμμετοχής.  
 
•  για επενδυτικά σχέδια με 651/2014 

(ΓKΑΚ): 
H Ιδιωτική Συμμετοχή δεν δύναται να είναι <25% 
καθώς αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής. 
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Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 
<25%:0 
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 25<=ΙΣ<=1: 

(100*ΙΣ), όπου ΙΣ είναι το πηλίκο: εξασφαλισμένη 
ιδιωτική συμμετοχή σύνολο Ιδιωτικής Συμμετοχής.  
 

Β3  Βαθμολογούμενο Λειτουργική 
Κερδοφορία 
Επιχείρησης / Κέρδη 
προ τόκων φόρων, 
και αποσβέσεων 

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία 
τριετία πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης  

  15% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 10 βαθμοί  
2 κερδοφόρες χρήσεις = 6 βαθμοί  
1 κερδοφόρα χρήση    = 3 βαθμοί  
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί  

Β4 Βαθμολογούμενο Πωλήσεις/Πελάτες 
Εξωτερικού 
(Πωλήσεις Αγαθών 

κ Υπηρεσιών 
Εξωτερικού) 
ως προς τον Κύκλο 
Εργασιών  
   

Αξιολογείται η εξωστρέφεια της 
επιχείρησης   
 

Μέσος όρος τριετίας /διετίας για 
όσες έχουν τρεις ή δύο 
κλεισμένες χρήσεις.    

  15%  
Πωλήσεις/ Πελάτες Εξωτερικού >= 15%          10 
βαθμοί 

 
0<Πωλήσεις/ Πελάτες Εξωτερικού <15%         0-9 
βαθμοί 
  
Πωλήσεις / Πελάτες εσωτερικού=100%            0  
βαθμοί   
 

Δεν προσδιορίζεται                            0 βαθμοί   

Β5 Βαθμολογούμενο Κύκλος Εργασιών 
της Επιχείρησης 

Μεταβολή Κύκλου εργασιών των 
ετών ν-4, ν-3, ν-2 και ν-1   
(Όπου ν το έτος υποβολής της 
αίτησης.  Τα έτη 
προσαρμόζονται ανάλογα με το 
έτος υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης)  

  10% αύξηση σε 3 χρήσεις =10 βαθμοί  
αύξηση σε 2 χρήση = 6  βαθμοί  
αύξηση σε 1 χρήση = 3 βαθμοί  
0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί  

Β6 Βαθμολογούμενο Επιχορηγούμενος 
Π/Υ σε σχέση με τον 
Κύκλο Εργασιών της 
Επιχείρησης 

Αξιολογείται ο βαθμός 
εξάρτησης (χαμηλό/υψηλό 
ρίσκο επένδυσης) της 
υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου σε σχέση με τον 
μέγιστο Κύκλο Εργασιών της 
Επιχείρησης την τριετία 2019-
2021. 
 

  20% Χ= ο μέγιστος Κύκλος Εργασιών 3ετίας 
 
 
Χ+70%< επιχορηγούμενος Π/Υ <=2Χ    0  βαθμοί 
 
Χ = <επιχορηγούμενος Π/Υ<=Χ+70%    6  βαθμοί 
  
επιχορηγούμενος Π/Υ < Χ                    10  βαθμοί 
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Β7 Βαθμολογούμενο  Τόπος υλοποίησης 
του επενδυτικού 
σχεδίου 

Εξετάζεται αν ο τόπος 
υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου εμπίπτει στις παρακάτω 

ειδικές περιοχές: 
• ορεινή  
• παραμεθόρια απόσταση 30 
χλμ από σύνορα, καθώς και τα 
νησιά της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, της νήσου της 
Σαμοθράκης του Νομού Έβρου 
και του Νομού Δωδεκανήσων,  
• νησιά με πληθυσμό μικρότερο 
των 3.100 κατοίκων  
• περιοχές με  μείωση μόνιμου 
πληθυσμού > 30% διάστημα 

2001- 2011 

  5% Ειδική περιοχή:    10 βαθμοί  
Λοιπές περιοχές:    0 βαθμοί 

ΣΥΝΟΛΟ   100%  
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  Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 

(Καν (ΕΕ)1407/2013 /Κανόνας De- Minimis) 

 Και  

Κανονισμός ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014) 

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Γ1. 

Βαθμολογούμενο Περιγραφή 
Επενδυτικού 
Σχεδίου  

Αξιολογείται η αρτιότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια 
της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα η 
παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:  

• Δραστηριότητα της επιχείρησης - νομική 
μορφή  

• Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου - 
Παραγόμενες Υπηρεσίες  

• Αναλυτική περιγραφή και στόχευση του 
επενδυτικού σχεδίου 

• Προϋπολογισμός, κατηγορίες και τεκμηρίωση 
δαπανών Ε/Σ και ρεαλιστικότητα τους σε 

σχέση με τις ανάγκες και τους στόχους του.  
 
  

 
 
 
 
 
 

60 %  

   
Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών στην 
κλίμακα 1 έως 10 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση). 
 
 
Πολύ Καλή                 βαθμοί       8 έως 10 
 
 
Καλή                          βαθμοί        5 έως 7 
 
 
Ανεπαρκής                  βαθμοί        1 έως 4 
   

Γ2. 
 

Βαθμολογούμενο  

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του 
Ε/Σ 

Εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος 
λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της 
πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένου και του εκτιμώμενου χρόνου που 
απαιτείται για την έκδοση τυχόν αδειοδοτικών 
εγγράφων. 

20%     

           Πλήρης τεκμηρίωση:                                  10 βαθμοί 
 
Καλή τεκμηρίωση:                                     7 βαθμοί 
 
Μέτρια τεκμηρίωση:                                  5 βαθμοί 
 
Δεν τεκμηριώνεται :                                    0 βαθμοί  

Γ1. Γ 

 

Γ3.  

 

 

Βαθμολογούμενο 

Απαιτήσεις 
Αδειοδότησης  Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη 

υλοποίησης του Ε/Σ (π.χ. άδεια εγκατάστασης ή/και 
περιβαλλοντική ή/ και έγκριση όρων δόμησης ή/και 
άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας). 
 

20 %    

Περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης και  προσκομίζονται όλες 
οι απαιτούμενες άδειες ή δεν απαιτείται καμία άδεια:     10 βαθμοί 
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Στην περίπτωση που απαιτούνται    
α) αναφέρονται οι άδειες  
β) περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης 

  
 

Περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης και προσκομίζονται οι 
αιτήσεις έκδοσης των απαιτούμενων αδειοδοτικών έγγραφων:                                                                
7 βαθμοί     

 
Περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης αλλά δεν προσκομίζονται 
τα απαιτούμενα  αδειοδοτικά έγγραφα ή αιτήσεις αυτών:                                
4 βαθμοί  
 
Δεν τεκμηριώνεται:                                                      0 βαθμοί   

ΣΥΝΟΛΟ 100%  
 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΒΑΘΜΟΣ  

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     60%   

 Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     40%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Β +Γ)     100%  

 

➢ Ως ελάχιστη βαθμολογία για την Ομάδα Κριτηρίων Β ορίζεται ο βαθμός 35.  
 

➢ Ως ελάχιστη βαθμολογία για την Ομάδα Κριτηρίων Γ ορίζεται ο βαθμός 40. 
 

➢ Ως ελάχιστη αποδεκτή  συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.  
 
 

➢ Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει ως εξής Σ = [((B x 60%) +(Γ x 40%)] x 10 . 

 


