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Μονάδα Α2 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων» 
Μεσογείων 56 

115 27 Αθήνα 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 

2027 (03ΚΕ) 

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 

2. Το Ν. 4914/2022 (Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 

Επιχειρήσεων Α.Ε.», όπως ισχύει. 

3. Το Ν.4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4. Το Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ 15/Α/04.02.2022) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», όπως 

ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

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

Υπουργείων». 

6. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3. 

8. Την υπ. αριθ. 51875/07.05.2021 (ΦΕΚ Β΄1867/2021) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη». 

9. Τη με αριθμό 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628/2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων». 

10. Τη με Α.Π. 87051/12.09.2022 (ΦΕΚ Β 4855/14.09.2022) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η 

οποία μετονομάσθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατάργηση της υπό στοιχεία 

67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 (Β’ 1248) υπουργικής απόφασης. 

11. Τη με Α.Π. 100188/18.10.2022 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 

12. Την υπό τα στοιχεία C(2021) 5617 final Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 29.7.2021 για την 

έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία (ΕΣΠΑ 2021-2027). 

13. Την υπό τα στοιχεία C(2022) 3826 final Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.06.2022 

για την έγκριση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 

στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την Ελλάδα. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 

2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία 

και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο 

για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1058/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 

2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1057/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 

2021 περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1296/2013. 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 

24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 

18.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.6.2014 (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) 

για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), όπως ισχύει. 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1056/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 

2021, για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 1).  

20. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124της 20.05.2003]. 

21. Το Ν. 4488/2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 137Α/13-09-

2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40.  

22. Το Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α' 139/30-07-2018) και συγκεκριμένα το άρθρο 20 «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». 

23. Το από 14.11.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ με θέμα: «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΔΕ 2021-2027 (Α΄ΜΕΡΟΣ). 

24. Τη με Α.Π. 110565/22.11.2022 (Β’ 5958) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων 

ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 

61)]». 

25. Τη με Α.Π. 114947/01.12.2022 (Β΄ 6132) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027». 
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26. Τη με Α.Π. 5483/20.01.2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 390/Β/30.01.2023). 

27. Τη με Α.Π. 13151/ΕΥΚΕ-ΧΕ 192/10.02.2023 Εγκύκλιο της της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: «Δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει 

σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise)». 

28. Την από 12.10.2022 έγκριση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Δελτίου 

εξειδίκευσης «ΣΠ 1-ΕΣ RSO1.2 - Δράση 2-1.2-01: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ» του 

Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».  

29. Τα με Α.Π 98977/ΕΥΚΕ 1733/14.10.2022 (Α.Π. ΕΥΔ 5761/14.10.2022) και 110606/ΕΥΚΕ 1939/ 

17.11.2022 (Α.Π. ΕΥΔ 6406/17.11.2022) έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ με θέμα: Έκφραση γνώμης σχετικά με την Πρόσκληση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Αιχμής» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027. 

30. Το με Α.Π. 119447/ΕΥΚΕ 2123/09.12.2022 (Α.Π. ΕΥΔ 6909/09.12.2022) έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: Έκφραση γνώμης σχετικά με τις προσκλήσεις: 

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός», «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής», «Προηγμένος Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός».  

31. Τη με Α.Π. 7094/16.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΚ46ΜΤΛΡ-Χ64) Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 για την έγκριση, μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας, της 

μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 2-1.2-03 και τίτλο 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ». 

32. Τη με Α.Π. 333/20.01.2023 (ΑΔΑ: 92Η946ΜΤΛΡ-817) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα: «Ορισμός του ΕΦΕΠΑΕ - Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων».  

33. Τη με Α.Π. 894/15.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΜ46ΜΤΛΡ-5Ι9) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (03ΚΕ).  

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση του συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» (03ΚΕ)  του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για 

την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των 

Παραρτημάτων αυτής.  

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

Συνημμένα:  

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων 
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Κοινοποίηση:  
• Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ  
• Εθνική Αρχή Συντονισμού 
• Αρχή Πιστοποίησης 
• ΕΦΕΠΑΕ 
• ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 
• ΕΥΚΕ 
• ΕΥΣΣΑΕ 

 

Εσωτερική διανομή:  
• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ  
• Γραφείο Προϊσταμένης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»  
• Μονάδες Α1, Α2, Β2 της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

 

 

 



 

 

 

 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

 

 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ» 

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 
Ερώτηση 1: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 - 30/06, ποιων ετών τα 

οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για το προσδιορισμό του μεγέθους τους;  
 

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της  δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της 
Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων 

κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα 

(πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν). 
 

 
Ερώτηση 2: Βάσει ποιου έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο 

πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των εννέα (9) ΕΜΕ; 

 
Απάντηση: Για την πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον 

Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.  

 

 
Ερώτηση 3: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες καταχώρησης στο Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139);  
 

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε  εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.  
 

 
Ερώτηση 4: Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ 

εξαρτημένης εργασίας της επιχείρησης τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των 
εννέα (9) ΕΜΕ; 

 

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης 
εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ. 

 
 

Ερώτηση 5: Δυνητικός δικαιούχος ο οποίος υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης με βάση το 

Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 προέβη, κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης, σε μεταφορά της έδρας του από την περιφέρεια Αττικής 

(Περιφέρεια σε Μετάβαση) στην Στερεά Ελλάδα (Περιφέρεια Λιγότερο Ανεπτυγμένη). 
Πληροί την τυπική προϋπόθεση συμμετοχής α/α 4 της §4.2.1 της Πρόσκλησης της Δράσης 

όπου προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης 
του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) 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 Καν. ΕΕ 651/2014)».; 

 

Απάντηση: Η εν λόγω μεταφορά της έδρας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, καθώς σύμφωνα με το 

Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014, ως  μετεγκατάσταση ορίζεται η «μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς 

δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους 

της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται 

η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη 

εγκατάσταση) (βλ. Πίνακα Επεξήγησης Γενικών Όρων και Συντμήσεων).  
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Ερώτηση 6: Στις προϋποθέσεις του Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) αναφέρεται ότι δεν είναι 
επιλέξιμες «οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές 

προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα 
με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες 

τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.». Αυτό σημαίνει ότι 
αν μια επιχείρηση κάνει έστω και 1% εξαγωγές, δεν είναι επιλέξιμη στη Δράση; 

 

Απάντηση: Η ύπαρξη εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.  
Μη επιλέξιμη είναι η ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται άμεσα με την προώθηση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας και τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής. 
 

 

Ερώτηση 7: Ο υψηλότερος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
διαχειριστικών περιόδων μιας επιχείρησης είναι 60.000€. Δύναται να υποβάλει αίτηση 

χρηματοδότησης στη Δράση; 
 

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το 
τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 

περιόδων είναι μικρότερο από 200.001€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του 

επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ). 
 

 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΈΝΤΑΞΗΣ 
 

 
Ερώτηση 8: Οι επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων δεν είναι υποχρεωμένες  

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να τηρούν ισολογισμό. Με βάση τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος ΙΙ (α/α 9), απαιτείται η επισύναψη 

των οικονομικών στοιχείων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης που 

προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τί πρέπει να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά, στην αίτηση συμμετοχής, για την κάλυψη του κριτηρίου αναφορικά με τα 

οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου; 
 

Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων υποβάλλεται Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 

Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το 
δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του 

υποδείγματος. 
 

 

Ερώτηση 9: Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/ 
εγκατάσταση για την οποία απαιτείται έκδοση Άδειας Λειτουργίας, τι δικαιολογητικό θα 

πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση χρηματοδότησης; 
 

Απάντηση: Στην περίπτωση  που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η 
ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την 

παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να 

επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) ΚΑΔ Επένδυσης στους 
οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

 
 

Ερώτηση 10: Σύμφωνα με τη Πρόσκληση στο Παράρτημα ΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά 
δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, καθαρής αξίας άνω των 
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50.000€, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα κρίνεται μη επιλέξιμη και θα περικόπτεται. Η εν 

λόγω προϋπόθεση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης; 

 
Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) δαπάνης για κάθε 

διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω 
δαπάνη απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ. ειδικές 

κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση.  
Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης. 

 
 

Ερώτηση 11: Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε δίκτυο Franchise τι δικαιολογητικά 
θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους;  

 

Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν: 

• Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και 

δικαιοπάροχου 

• Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου 
εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την 

Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης) 

• Εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, 
όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 5 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.  

 
 

 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
 

Ερώτηση 12: Ποιά ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν για την έναρξη εργασιών και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης στην περίπτωση που 

αίτηση χρηματοδότησής της έχει αρχικά απορριφθεί και έχει υποβάλλει νέα αίτηση 
χρηματοδότησης; 

 

Απάντηση:  Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψιν η 
ημερομηνία της εγκεκριμένης (2ης) υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 
 

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς φορολογικών μηχανισμών για τη 

διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, Pos, κλπ.; 
 

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (π.χ. 
φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες. 

 

 
Ερώτηση 14: Η υλοποίηση δαπάνης της κατηγορίας «Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού 

αιχμής» (κατηγορία 2) είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου; 
 

Απάντηση: Ναι, απαιτείται η υλοποίηση δαπανών προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής σε 
ποσοστό κατ’ ελάχιστο 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 
Ερώτηση 15: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερης διάρκειας άδεια 

χρήσης, είναι επιλέξιμη για τη Δράση ή θεωρείται «Software-As-A-Service»; 
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Απάντηση: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερης διάρκειας άδεια χρήσης, είναι 

επιλέξιμη για τη Δράση, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης. 

 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Ερώτηση 16: Τι επισυνάπτεται για την τεκμηρίωση κάλυψης των κριτηρίων του 
ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και πότε αυτά θα πρέπει να έχουν 

αποκτηθεί; 
 

Απάντηση: Για την κάλυψη των κριτηρίων απαιτείται ενδεικτικά η επισύναψη των παρακάτω: 

1. Παραστατικά τιμολόγησης στοιχείων εξοπλισμού, λογισμικού 
2. Εκτυπώσεις μητρώου παγίων στις οποίες εμφανίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία 

3. Serial numbers εξοπλισμού και άδειες χρήσης/βεβαιώσεις λογισμικού 
4. Φωτογραφίες/ printscreen του εξοπλισμού/λογισμικού 

Σημειώνεται ότι, οι εφαρμογές/λογισμικά θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι έχουν αποκτηθεί/ανανεωθεί εντός 
τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να βρίσκονται σε 

παραγωγική λειτουργία.  

Η επισύναψη μόνο φωτογραφιών/print screen (α/α 4) δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση των κριτηρίων. 
 

 
Ερώτηση 17: Για την κάλυψη των κριτηρίων ψηφιακής ωριμότητας, γίνονται αποδεκτές 

δωρεάν/δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών/λογισμικών; 

 
Απάντηση: Δεν γίνονται αποδεκτές δωρεάν/δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών/λογισμικών.  
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