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Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική 
αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.  

Ποιους αφορά; Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές επιχειρήσεις.  
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ με ποσοστό 

επιχορήγησης από 50% έως 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από εξαγωγικές 
επιδόσεις των επιχειρήσεων. 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 
Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Μηχανήματα και εξοπλισμός 
Ενδεικτικές δαπάνες είναι: 

• Μηχανήματα παραγωγής (ανυψωτικά, Κλαρκ, εργαστηριακός εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου προϊόντων),  

• Εξοπλισμός και λογισμικά πληροφορικής (υπολογιστές, ασύρματες συσκευές κλπ) 

• Αναβάθμιση ιστοσελίδας και δημιουργία e-shop 

• Συμμετοχή σε e-markets(Skroutz, eBay, Amazon, Alibaba κτλ) 
 
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 
Ενδεικτικές δαπάνες είναι: 

• CE  • Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001) 
• ΕΝ 15088  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000) 
• ΕΝ 998-2  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485) 

 
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας - ετικέτας – branding (σήμα, λογότυπο) 
 
Ψηφιακή προβολή 
Ενδεικτικές δαπάνες είναι: 
 

• Google ads • Facebook ads • Instagram ads 

• YouTube • Ε-mail marketing • Νewsletter campaign 
 
Δαπάνες για την εξοικονόμηση ενέργειας (μηχανήματα - εξοπλισμός - εγκατάστασή τους) 
Ενδεικτικές δαπάνες είναι: 

• Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης 
• Αλλαγή ή αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού 

 
Τεχνικές μελέτες μηχανικών  
 
Μεταφορικά μέσα (αμιγώς επαγγελματικής χρήσης)  
 
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 
 
Αμοιβή συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης του προγράμματος 20/12/2018 

mailto:info@atlantisresearch.gr
mailto:infoath@atlantisresearch.gr
mailto:info@ancapital.co.uk
mailto:info@atlantis-consulting.eu
mailto:infocrete@atlantisresearch.gr
file://///192.168.0.11/Company/_IMF/5.%20ΕΘΝΙΚΑ/Ψηφιακό%20Βήμα/3.%20Υλικό%20για%20προώθηση/Αρχείο/infoagrinio@atlantisresearch.gr


 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr 

ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ,  ΤΚ 115 25, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, email: infoath@atlantisresearch.gr 

ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, email: info@atlantis-consulting.eu 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΟΥΤEΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810542700, FAX : 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr 

ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: infoagrinio@atlantisresearch.gr 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
 

• Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  
• Ενέργεια • Υγεία 
• Εφοδιαστική Αλυσίδα • Υλικά-Κατασκευές 
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Περιβάλλον 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 
δωδεκάμηνης διάρκειας. 
Μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως ορίζονται στο Παράρτημα του Οδηγού. 
Να έχουν κατ’ ελάχιστον δύο (2) ΕΜΕ1 μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
χρηματοδότησης. 
Να συμπληρώνουν κατ’ ελάχιστο πενήντα (50) βαθμούς σύμφωνα τα κριτήρια αξιολόγησης. Ο πίνακας υπολογισμού της 
βαθμολογία παρατίθεται στο Παράρτημα II (κριτήρια και υπολογισμός βαθμολογίας) 
 

1(1ΕΜΕ αντιστοιχεί σε έναν εργαζόμενο πλήρης απασχόλησης) 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων ορίζεται η 20/02/2019 και ώρα 10:00. 
Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοδοτικά προγράμματα είναι σε θέση να σας 
παρέχει την απόλυτη εξειδίκευση.  Αναλαμβάνουμε όχι μόνο για την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά και 
το συνολικό σχεδιασμό, τη μελέτη καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, email: 
kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Μιχάλης Τζανακάκης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, email: 
tzanakakis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, 6945 790712, email: 
mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Μίλτος Νικολής, τηλ. 210 6563800, email: 
nikolis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, 6972822920, email: 
christos@atlantis.net.gr 
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: 
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, 6944 296741, email: 
vassalou@atlantisresearch.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία δικαιούχου, 

είναι τα ακόλουθα:   

Α/Α  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

1. Έντυπο υποβολής (αρκεί η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ) 

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

εκτύπωση μετά την 20/12/2018). 

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:  

Για A.E.: 

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) 

Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)  

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση με 

υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης 

 

Για Ε.Π.Ε: 

Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) 

Πράξη εκπροσώπησης  (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η 

εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω  Καταστατικό  

 

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ:   

Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο 

θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση.  

 

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία 

κατάθεσης – σφραγίδα νομαρχίας ή ηλεκτρονική σήμανση από ΓΕΜΗ. 

 

Για Ατομικές Επιχειρήσεις : αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α :  (Κατάσταση ενεργών 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, εκτύπωση μεταγενέστερη της 

20/12/2018) 

Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:  

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  

Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).  

Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:  

Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το 

εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  
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4. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

τροποποιήσεων αυτών) και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  

Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους 

στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που 

απασχολήθηκε και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  

 

Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης εντός του 2019 τα 

δικαιολογητικά για το απασχολούμενο προσωπικό θα αφορούν τα φορολογικά έτη 2018, 2017 και 2016, 

ενώ για την πλήρωση της κατ’ ελάχιστον απαίτησης της μισθωτής εργασίας (του κεφ.4, σημείο iii), θα 

λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για το έτος 2018. 

5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση  άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Σε 

περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη 

Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές 

διατάξεις. 

6. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων : 

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 

1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις τέσσερις (4) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 

λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. 

 

2. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τη 

διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία 

έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. 

 

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 

2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)  

 

και για τις τέσσερις (4) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά 

έντυπα. 

 

3. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τη 

διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία 

έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. 

7. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της 

υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα IΧ. 
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8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ 

σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα ΙΧ. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ 

στο Παράρτημα ΙΧ στην οποία θα δηλώνεται ότι : «Τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία υποβολής/ένταξης 

με α/α 6 που υποβλήθηκαν με την παρούσα αίτηση, αφορούν το σύνολο των επίσημων φορολογικών 

εντύπων της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 3 προηγούμενων, που προηγούνται του 

έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής μου και τα οποία επίσης έχουν υποβληθεί προς τις Αρμόδιες 

Αρχές». 

 

[Η ανωτέρω Υ.Δ. αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει το σύνολο των 

επίσημων φορολογικών εντύπων, προς τις αρμόδιες Αρχές, για την τελευταία κλεισμένη 

διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατά την 

ημερομηνία υποβολής της]. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και 

συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ στο Παράρτημα 

ΙΧ. 

11. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του 

Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται 

κατ’ αναλογία τα εξής:   

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και 

διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά με α/α 3)  

2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις 

επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται 

αντίστοιχα  

3. Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) και για τις δύο 

(2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση 

υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα 

4. Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες και για τις τρεις (3) τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  

5. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους 

έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των 

ημερών που απασχολήθηκε και για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται 

του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  

Τα δικαιολογητικά με α/α 11.2 και 11.3, για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, ως προς τα φορολογικά έτη τους κατ’ αντιστοιχία 

με τα υποβληθέντα επίσημα φορολογικά έντυπα της αιτούσας προς χρηματοδότησης 

επιχείρησης. 

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης το 2019, τα δικαιολογητικά για το 

απασχολούμενο προσωπικό με α.α 11.4 και 11.5 θα αφορούν τα φορολογικά έτη 2018, 2017 και 2016. 
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Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμε 

δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα. 

12. Δικαιολογητικά Εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου: 

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, 

απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού 

δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι:  

Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού 
κεφαλαίου με χρήση μετρητών 

• Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των 
εταίρων/μετόχων της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου 
μήνα, πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ημερομηνία 
διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους 
εταίρους/μετόχους. 

 

• Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του 
κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω σημεία. 

 

Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω 
σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία».  
 

Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των 
φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός 
του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον 
όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (πχ. 3 ή 5 έτη) από την ολοκλήρωση και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Ο τρόπος κάλυψης ίδιας συμμετοχής με φορολογηθέντα (προαιρετικά ή ελεύθερα σκοπού) αποθεματικά 
(εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτός εφόσον: (α) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο 
ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο, (β) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονομικές καταστάσεις 
της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, ισοζύγιο που αφορά στη διαχειριστική περίοδο από την ημερομηνία των 
τελευταίων οικονομικών καταστάσεων έως και την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, 
καθώς και των σχετικών εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας), (γ) αξιολογείται λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σχετικά με το ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων ως 
ίδια συμμετοχή για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση μετά την 
αφαίρεση των ποσών αυτών από τα διαθέσιμά της. Τα αποθεματικά αυτά πρέπει να εμφανίζονται σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

 

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι τα φορολογηθέντα 
αποθεματικά που προκύπτουν από τις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις του έτους ……… 
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(συμπληρώνεται η τελευταία κλεισμένη χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί επίσημα φορολογικά έντυπα) 
μέρος ή το σύνολο των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο, υπάρχουν διαθέσιμα στην 
επιχείρηση και δεν θα διανεμηθούν πριν την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (πχ. 3 ή 5 
έτη) από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

 

Γ) Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της 
επιχείρησης, ως εξής: 

i) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους μετόχους/εταίρους 

Η αύξηση πραγματοποιείται από υφιστάμενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των εταίρων/μετόχων αυτής, τα 
οποία βρίσκονται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης φορέα υπό τη μορφή μη διανεμημένων 
μερισμάτων, υποχρεώσεων προς εταίρους/μετόχους, εφόσον δηλώνεται η δέσμευση των εταίρων/ 
μετόχων να τα εισφέρουν ως μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι 

αποδεκτή εφόσον: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας 
κλεισμένης χρήσης για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα και αναλυτικό καθολικό 
της ομάδα 5) και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και (β) αξιολογείται, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για την 

επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. 

ii) Κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου κερδών εις Νέο 

Η αύξηση πραγματοποιείται από υφιστάμενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των εταίρων/μετόχων αυτής, τα 
οποία βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στην επιχείρηση υπό τη μορφή κερδών εις νέο. Η 
παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών 
εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και (β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη 
της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για την επένδυση δεν 
θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Όσον αφορά στην κάλυψη των ίδιων πόρων (ίδια συμμετοχή) με αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 
είναι αποδεκτή με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

• Για ΟΕ και ΕΕ η αύξηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της αίτησης του επενδυτικού 
σχεδίου. 

• Για ΑΕ και ΕΠΕ η αύξηση δύναται να πραγματοποιείται και πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 
υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το 
κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί. 

• Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής αύξησης εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών και θα πρέπει να 
υποβληθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ της παρόντος Παραρτήματος. 

 

Σημείωση: Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του φορέα της 
επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών της, 
πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από 
το κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και 
μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής. 
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Δ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου 
πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 

 

Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 

• Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. 
δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός). 

• Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού 
κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση. 

• Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους. 

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση 
του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

 

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) 

• Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του 
κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. 

• Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 

• Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 
για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για 
καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

 

Ε) ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο 
δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους, που προηγείται του μήνα υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω ημερομηνία θα είναι κοινή για όλους τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. 

 

Αν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός λογαριασμών της εταιρείας ως απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής 
θα πρέπει η χρονική διάρκεια των μέσων υπολοίπων τους να είναι η ίδια. 

 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως ή από 
εμπορικούς (να φαίνεται στη βεβαίωση) ή από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα 
πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση). 
 

H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες 
του εξωτερικού, αρκεί να πρόκειται για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην χώρα 
εγκατάστασής του. 
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ΣΤ) ΔΑΝΕΙΟ 

• Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα 
εγκατάστασής του. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης 
δανειοδότησης, όπως: 

• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης  

• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 

• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 

• Το επιτόκιο  

• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δεν θα πρέπει 
να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της 
επιχορήγησης. 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης του επενδυτή. 

13. Βιβλίο Μητρώου Παγίων αγοράς ενσώματων και άυλων παγίων την τελευταία τριετία πριν του έτους 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με υπογραφή και σφραγίδα λογιστή της επιχείρησης κατ’ 

αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα φορολογικά έντυπα (π.χ. 2017,2016 και 2015) (να υποβληθούν 

αποκλειστικά τα αποσπάσματα του μητρώου παγίου που περιλαμβάνουν τις ανωτέρω αγορές). 

14. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι 

υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Κριτήριο Συντ. στάθμισης Υπολογισμός 

Απασχόληση 
Μέσος όρος Εργαζομένων την 
τελευταία τριετία πριν την 
υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης  

15%  

Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των 2 (=0 βαθμοί) 
και μέχρι την 22η (= 100 βαθμοί) 
2 ΕΜΕ = 0  x>=22 ΕΜΕ=100 
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 
2<x EME<=22 : = (x-2)*5 

Κέρδη προ τόκων φόρων, 
και αποσβέσεων την 
τελευταία τριετία πριν την 
υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης 

25% 

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 
2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 
1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί 

Κέρδη προ τόκων και 
φόρων την τελευταία τριετία 
πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης 

10% 

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 
2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 
1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί 

Κέρδη προ φόρων 
την τελευταία τριετία πριν την 
υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης 

5% 

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 
2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 
1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί 

Κύκλος εργασιών την 
τελευταία τριετία πριν την 
υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης 

10% 

αύξηση τις 3 χρήσεις =100 βαθμοί 
αύξηση τις 2 χρήσεις = 60 βαθμοί 
αύξηση τη 1 χρήση = 30 βαθμοί 
0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί 

Μέσος όρος Ιδιωτικής 
Συμμετοχής της 
Επιχείρησης (ΙΣ) για την 
χρηματοδότηση αγοράς παγίων 
και άυλων την τελευταία 
τριετία προς τον Μέσο όρο 
Κερδών προ Φόρων, τόκων 
και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) 
την τελευταία τριετία 

5% 
Κλάσμα<=0: 0 
Κλάσμα >1:100 
Σε άλλες περιπτώσεις Κλάσμα *100 

Ιδιωτική συμμετοχή 25% 
Το ποσοστό εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής 
βαθμολογείται αναλογικά με το ύψος του 
Π.χ. Εξασφάλιση σε ποσοστό 100%:100 βαθμοί 

Τόπος υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου 

5% 
Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί Λοιπές περιοχές: 0 
βαθμοί 
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ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, email: info@atlantis-consulting.eu 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΟΥΤEΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810542700, FAX : 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr 

ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: infoagrinio@atlantisresearch.gr 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης του 

προγράμματος.  

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών διαρθρώνονται ως εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο 

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία 

του Περιβάλλοντος. 

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 

1.1 1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

έως 100% 

2.  Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

έως 100% 

3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 

έως 25% 

4. Ψηφιακή Προβολή 

έως 15.000€  

5. Μεταφορικά Μέσα 

έως 50% 

6. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 20% και μέχρι 30.000 €  
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο 

(2) ΕΜΕ.  

7. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€ 
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