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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β2
Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 29/08/ 2018
Α.Π.: 5266/1136/B2

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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/22-4-2005).
2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως
ισχύει.
3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών και
Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Τον υπ. αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διορισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» της περιόδου 2014-2020 (Α.Π. οικ: 177229– 15/12/2014 του Υπ. Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής).
7. Την υπ’ αριθ. 197/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού υπό τίτλο «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β
3722/17.11.2016).
8. Την υπ’ αριθμ. 34686/27.3.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής
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Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.3.2015).
Την υπ’ αριθμ. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6.2015 (ΦΕΚ Β΄1248/2015) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ.
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
“Τροποποίηση
της
με
αριθμό
67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και
κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’
1248).
Την με Α.Π. 11301/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ».
Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο
για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.
Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση
του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
Την με αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και
αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521).
Την 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 124 της
20.05.2003].
Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση».
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23. Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».
24. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
25. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η
εξειδίκευση του ΕΠ, και ειδικότερα η εξειδίκευση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», όπως
ισχύει.
26. Το με Α.Π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/02.02.2016) έγγραφο
της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύσεων του
ΕΠΑνΕΚ»
27. Την με Α.Π. 594/103/Α1/8.2.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχομένων υπηρεσιών».
28. Την με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 –
2020.
29. Την με Α.Π. 1773/446/Α2/08.04.2016 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
30. Την με Α.Π. 2448/640/A2/13.05.2016 Απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) τροποποίηση της
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
31. Την με Α.Π. 2595/687/Α2/19.05.2016 Απόφαση με θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
32. Την με Α.Π. 2956/807/A2/06.06.2016 Απόφαση με θέμα : Παράταση της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020- Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
33. Την με Α.Π. 3995/974/B2/08-08-2017 πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ
για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
34. Την με Α.Π. 5285/1270/B2/23-10-2017 έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
35. Την από 30/07/2018 Σύμφωνη Γνώμη των αρμόδιων Μονάδων Α1 και Α3 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για
την 7η τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης.
36. Το από 30/07/2018 Εσωτερικό Σημείωμα της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με το οποίο
εισηγείται την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
37. Το από 09.08.2018 ηλεκτρονικό έγγραφο (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ αρ.πρ. 5068/10.08.2018) με θέμα:
Τροποποίηση Οδηγού Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

ΑΔΑ: ΩΓΤΝ465ΧΙ8-Ν34

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την τροποποίηση της με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 (ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61) Απόφασης με θέμα:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με Α.Π.
1773/446/Α2/08.04.2016 (ΑΔΑ: 6Κ804653Ο7-9ΟΓ), Α.Π.2448/640/Α2/13.05.2016 (ΑΔΑ:7ΩΑΤ4653Ο7ΛΡΘ),
Α.Π.2595/687/Α2/19.05.2016
(ΑΔΑ:61Η94653Ο7-5ΦΕ),
Α.Π.2956/807/A2/06.06.2016
(ΑΔΑ:ΩΑ2Ο4653Ο7-348), Α.Π.3995/974/B2/08.08.2017 (ΑΔΑ:63ΝΧ465ΧΙ8-8ΟΧ),
και Α.Π.
5285/1270/B2/23-10-2017 (ΑΔΑ:Ω1ΙΒ465ΧΙ8-ΗΔΙ), όμοιες αποφάσεις.
Ειδικότερα στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΔΡΑΣΗΣ τροποποιούνται τα κεφάλαια:
Στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, υποκεφάλαιο Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ, σημείο 10. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου
Προσωπικού)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το υποσημείο 10.4 Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να
διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται
της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σχεδίου.

αντικαθίσταται ως εξής:

10.4 Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να διατηρηθούν κατά το
τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι
δώδεκα (12) μήνες, (μη συμπεριλαμβανόμενου του μήνα ολοκλήρωσης), που προηγούνται της
ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σχεδίου από πλευράς δικαιούχου. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου
αυτού θα εφαρμόζονται οι ποινές που αναφέρονται στο σημείο Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

To υποσημείο 10.5 Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών
χρονικό διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και, εφόσον
δεν εκπληρωθεί στην ολοκλήρωση, αφορά στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι την
συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών.

αντικαθίσταται ως εξής:

10.5 Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό
διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και, εφόσον δεν
εκπληρωθεί στην ολοκλήρωση, αφορά στους προηγούμενους (με έναρξη μέτρησης την 11/02/2016) ή
και επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών.
Τo υποσημείο 10.6 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ
ΟΑΕΔ), προσμετράται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν
είναι επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών.

αντικαθίσταται ως εξής:

10.6 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ),
προσμετράται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών. Δεν προσμετράτε στην διατήρηση των ΕΜΕ και
δεν είναι επιλέξιμο το κόστος του ατόμων, τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση»
Επίσης προστίθεται νέο υποσημείο, ως κάτωθι :
10.9 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να επιδοτηθεί.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το υποσημείο 10.4 Στην περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, οι
επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να
προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2015.

αντικαθίσταται ως εξής:
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10.4 Στην περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες
μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της
επιχείρησης κατά το έτος 2015 και δύναται να δημιουργηθούν από την ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης από πλευράς δικαιούχου.
Το υποσημείο 10.5 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ
ΟΑΕΔ), προσμετράται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν
είναι επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών.

αντικαθίσταται ως εξής:

10.5 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ),
προσμετράται στη διατήρηση Προσωπικού. Ωστόσο το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών. Δεν προσμετράτε στην διατήρηση των ΕΜΕ και
δεν είναι επιλέξιμο το κόστος του ατόμων, τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση»
Επίσης προστίθεται νέο υποσημείο ως κάτωθι :
10.8 Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να
επιδοτηθεί
Στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, υποκεφάλαιο Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Διαγράφονται τα υποσημεία 7 & 10 και προστίθεται νέο υποσημείο, ως κάτωθι :
Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας δαπανών μισθολογικού κόστους εργαζομένων εξετάζεται λαμβάνοντας
υπόψη το κόστος των συνολικά υποβληθεισών προς πιστοποίηση ΕΜΕ και όχι το κόστος της κάθε ΕΜΕ
ξεχωριστά. Το ανώτατο ποσό πλήρους μισθολογικού τους κόστους που δικαιούται να δηλώσει ο
δικαιούχος για συγχρηματοδότηση είναι 24.000€ για δύο (2) ΕΜΕ, ανεξαρτήτως του κόστους της
καθεμιάς.
Στο Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ η παράγραφος
Χρονοδιάγραμμα δράσης
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει
αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία
ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Στην Ενότητα
«Ι.1.11.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» του παρόντος Οδηγού της
Δράσης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απαίτησης.
αντικαθίσταται ως εξής:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε έργα που
ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της Πρόσκλησης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν
εφαρμόζεται η τήρηση του 24μηνου της προθεσμίας ολοκλήρωσης από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.
Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της
επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης
ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα
επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για
αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες. Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται και σε
περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει υλοποιηθεί έργο
τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει
υποβληθεί και εγκρίθηκε.
Στην Ενότητα «Ι.1.11.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» του
παρόντος Οδηγού της Δράσης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απαίτησης.
Στο Κεφάλαιο Ι.1.10.3 –ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ η τελευταία παράγραφος :
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.
αντικαθίσταται ως εξής:
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση ενέργειας ή ημερομηνία ενέργειας
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που συνδέεται με την υλοποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (έκδοση τιμολογίου, δελτίου
αποστολής, πληρωμή προκαταβολής, υπογραφή σύμβασης κ.α.), εφόσον αυτή προηγείται της
ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Στο κεφάλαιο Ι.1.11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ,
υποκεφάλαιο Ι.1.11.1 – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και στο σημείο Γενικές
επισημάνσεις,
• Διαγράφεται το 3ο υποσημείο :
Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία θα
καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της επιχορηγούμενης
επένδυσης.
Στο κεφάλαιο Ι.1.11.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, το
σημείο 1 :
Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της
επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα
(12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου
Π/Υ της επένδυσης. Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες:
 είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό
 είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και
ελλείψεων σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται
δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ τους,
ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως
της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό
Πλαίσιο.
αντικαθίσταται ως εξής:
Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της
επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης
ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα
επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για
αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες. Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε
περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει υλοποιηθεί έργο
τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει
υποβληθεί και εγκρίθηκε..
Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες :
 είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό
 είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και
ελλείψεων σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται
δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ τους,
ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως
της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό
Πλαίσιο.
Στο σημείο Β) Επαλήθευση έργων η παράγραφος :
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο
υποβληθέν Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, από τον ΕΦ, όσο και η κάλυψη αυτών από το
δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη (έγγραφη
ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση των ελλείψεων.
αντικαθίσταται ως εξής:
Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από τον ΕΦ στο υποβληθέν Αίτημα
επαλήθευσης – πιστοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
πρώτη (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση τους.
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Στο κεφάλαιο Ι.1.11.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, υποκεφάλαιο Γ)
Αποπληρωμή οι παράγραφοι :
Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου, την οριστική παραλαβή του
και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης.
Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και
η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των απαιτήσεων
περί νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον αυτό έχει εφαρμογή στο προς ολοκλήρωση και
παραλαβή έργο.
αντικαθίστανται ως εξής:
Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή
του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο
προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε
συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των απαιτήσεων περί νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον
αυτό έχει εφαρμογή στο προς ολοκλήρωση και παραλαβή έργο.
Εφόσον στην τελική πιστοποίηση επενδυτικού σχεδίου για το οποίο προβλεπόταν ποσοστό επιχορήγησης
50% λόγω στόχου πρόσληψης διαπιστωθεί η μη επίτευξη του στόχου [τουλάχιστον μια (1) νέα ΕΜΕ],
τότε αναπροσαρμόζεται το ποσοστό επιχορήγησης όλων των επιλέξιμων δαπανών σε 40%. Μεταξύ των
επιλέξιμων με ποσοστό επιχορήγησης 40% δαπανών, δύναται να περιληφθούν και δαπάνες μισθολογικού
κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
Στο κεφάλαιο Ι.1.12.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
προστίθεται νέα υποσημεία, ως κάτωθι:
Επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης επενδυτικού σχεδίου με προσθήκη δαπάνης πρόσληψης
νέου προσωπικού. Κατά την εξέταση του αιτήματος αυτού θα ληφθεί υπόψη, εκτός των λοιπών
απαιτήσεων της Πρόσκλησης, ότι η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση :

δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 40% ή 50% (και όχι ενδιάμεσες τιμές)

δεν δύναται να ξεπεράσει την αρχικώς εγκεκριμένη, ως απόλυτο ποσό.
Η αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή αιτήματος
επαλήθευσης, σωρευτικά ότι:
• εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
• εντάσσεται στην ίδια κατηγορία δαπανών
• έχει την ίδια περιγραφή
• έχει την ίδια χρήση
• έχει παρόμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά
• υποβάλλεται στο ίδιο ή σε μικρότερο σε σχέση με το εγκεκριμένο πλήθος (Μονάδα Μέτρησης)
• υποβάλλεται στο ίδιο ή σε μικρότερο (με την επιφύλαξη της τήρησης των ορίων της 3ης
σημείωσης-παύλας ανωτέρω), σε σχέση με το εγκεκριμένο συνολικό κόστος δαπάνης (Συνολική
Τιμή)
δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης, ενσωματώνεται στο
αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό.
Αν κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, διαπιστωθεί δαπάνη/ες εγκεκριμένη/ες σε λάθος
κατηγορία, δεν απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή της κατηγορίας,
εξετάζεται στην τελική επαλήθευση και πιστοποιείται η δαπάνη, εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρούνται τα
μέγιστα ποσοστά και ποσά των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση
Προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων ποσοστών και ποσών της κατηγορίας, στην
οποία έπρεπε να έχει εγκριθεί η δαπάνη, τότε πραγματοποιούνται οι αναγκαίες περικοπές».
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Στο κεφάλαιο Ι.1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ:
• διαγράφεται στο 5ο υποσημείο η φράση :
Η αλλαγή αυτή ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/ πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας σε
αυτό) και
• διαγράφεται το 8ο υποσημείο :
Αλλαγή δαπάνης/δαπανών συνολικής αξίας ίσης, ως ποσοστό, με το 20% του συνολικού
επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες εντός της ίδιας Κατηγορίας
δαπανών για τις οποίες, τις νέες δαπάνες, τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:
o υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών της κατηγορίας
o εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
o δεν ξεπερνούν το εγκεκριμένο συνολικό κόστος (συνολική τιμή) των αρχικών δαπανών που
αλλάζονται.
Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης /
πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος
τροποποίησης.
• διαγράφεται το 9ο υποσημείο :
Αλλαγή εργαζόμενου. Στην περίπτωση αλλαγής εργαζόμενου θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με το
αίτημα, τα εξής:
o Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
o Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
o Έγγραφο αναγγελίας απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ.
• προστίθεται νέο υποσημείο :
Αλλαγή ΚΑΔ επένδυσης (προσθήκη/αφαίρεση), εφόσον
o Δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε
o Ο/Οι νέοι ΚΑΔ επένδυσης είναι συμβατός/οί με τις εγκεκριμένες δαπάνες
Στο κεφάλαιο I.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ διαγράφεται από την τελευταία παράγραφο η φράση «Η Δ.Α κοινοποιεί τη
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο».
Στο κεφάλαιο Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ η δεύτερη παράγραφος :
Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει
τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, ανεξάρτητα από την
επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού). Σε περίπτωση
παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα απεντάσσεται και θα οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της
χορηγηθείσας επιχορήγησης.
αντικαθίσταται ως εξής:
Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει
τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, ανεξάρτητα από την
επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού). Σε περίπτωση
παράβασης του όρου αυτού, η ενίσχυση απομειώνεται ανάλογα με την απόκλιση του μέσου όρου των
ΕΜΕ της περιόδου υλοποίησης από τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, με το
κόστος ανά ΕΜΕ στις 10.000€ και για τόσα έτη όσα διαρκεί η υλοποίηση. Εφόσον η ενίσχυση μετά την
απομείωση μηδενιστεί, η πρόταση απεντάσσεται και ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει τυχόν
χορηγηθείσα επιχορήγηση.
Προστίθεται κεφάλαιο με τίτλο :
15.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679
Ο Δικαιούχος με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων παρέχει
στην ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ και στον ΕΦΕΠΑΕ και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών τη ρητή συγκατάθεση
του για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού
του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος και αποδέχεται ότι τέτοια
επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της
συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής πράξης του.
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Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ
και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κοινοτικών και
εθνικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΣΠΑ, διενεργείται για την
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα τον Κανονισμό 1303/2013 και των
εκτελεστικών τούτου κανονισμών νόμων και κανονιστικών πράξεων της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας που διέπει την παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ένωσης σε συνδυασμό με την
υπ΄αριθμ. C(2014)10162 final/18.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την έγκριση
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣΚΕ κατόπιν της αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου ο
οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους. Περαιτέρω, ο
Δικαιούχος συναινεί στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησής του και των αποτελεσμάτων επί τυχόν ασκηθείσας ένστασής
του (ενδικοφανούς προσφυγής) μετά της διαλαμβανόμενης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
τους καθώς και οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης προβλέπεται στην νομοθεσία που διέπει την
παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων και η οποία είναι απαραίτητη στα πλαίσια της αρχής της
διαφάνειας και της νομιμότητας που διέπει τη δράση και την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης των
ενωσιακών και εθνικών πόρων.
Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων εγγράφων στο ΠΣΚΕ καθορίζεται ρητά στο άρθρο 140
του Κανονισμού 1303/2013.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, τροποποιούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Το δικαιολογητικό α/α 4 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
αντικαθίσταται ως εξής:
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση
παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για είσπραξη χρημάτων από φορείς
κεντρικής διοίκησης.
Το δικαιολογητικό α/α 7 Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου
δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
αντικαθίσταται ως εξής:
Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η
επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. Σε περιπτώσεις ΑΕ απαιτείται πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου, σε ΕΠΕ και ΙΚΕ πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.
Το δικαιολογητικό α/α 8 διαγράφεται.
Προστίθενται νέα δικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης, ως κάτωθι :
o

Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπου
δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης
απόφασης ανάκτησης.

o

Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού/εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της
υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ της Αναλυτικής
Πρόσκλησης της Δράσης, τροποποιούνται τα κάτωθι σημεία :
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Στο παραδοτέο με α/α 2 διαγράφεται η φράση «ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες».
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2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Στο παραδοτέο με α/α 7 διαγράφεται η φράση «Κυριότητα στο φορέα της επένδυσης».
3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας
και ύδατος
Το παραδοτέο με α/α 4 διαγράφεται και δεν απαιτείται.
Το παραδοτέο με α/α 7 Στοιχεία και έγγραφα (μελέτες, βεβαιώσεις κλπ) εκ των οποίων θα προκύπτει ότι
η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ αποδεδειγμένα εξυπηρετεί τις ανάγκες της
επιχείρησης.
αντικαθίσταται ως εξής :
Βεβαίωση με υπογραφή εγκαταστάτη/προμηθευτή ή μηχανικού με αναφορά στις καταναλώσεις και τις
ανάγκες της επιχείρησης σε σχέση με την παραγόμενη ισχύ του Φ/Β.
5. Προβολή – Προώθηση
Το παραδοτέο με α/α 2 διαγράφεται η φράση «στην οποία αναφέρεται είτε ότι ο δικαιούχος
συμμετέχει για πρώτη φορά είτε ότι ο δικαιούχος συμμετέχει με νέα προϊόντα».
Το παραδοτέο με α/α 4 διαγράφεται η φράση «της προηγούμενης και».
7. Μεταφορικά μέσα
Στο παραδοτέο με α/α 5 διαγράφεται η φράση «Κυριότητα στο φορέα της επένδυσης».
8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
Στο παραδοτέο με α/α 2 διαγράφεται η φράση «εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη
φορολογική νομοθεσία».
9. Μελέτες / έρευνες αγοράς
Στο παραδοτέο με α/α 2 διαγράφεται η φράση «εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη
φορολογική νομοθεσία».
10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
Προστίθενται παραδοτέα : Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού-Ε4, Αναγγελία πρόσληψης και ΑΠΔ
(αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση αυτής.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 670/150/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ
003ΚΕ και κωδικό 1383) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό
τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:
7Τ4Χ465307-Α61).
Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα
Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
Δ. Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να
δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr
και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

ΣΤ. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr.
Το αρμόδιο στέλεχος της Μονάδας Β2
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ιωάννης Σουλιώτης
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Αγγελική Φέτση
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Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης ΕΠ
του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ευγενία Φωτονιάτα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αλέξανδρος Χαρίτσης

Συνημμένα:
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης με τα Παραρτήματά της
Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 ΕΥΣ ΕΚΤ
 ΕΥΚΕ
Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 Μονάδες Α1, Α3, Β2

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

