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1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”,
της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”,
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
4. Την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21
ADD 1).
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6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως
έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021 και ισχύει.

7. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2016/C 262/01)
8. Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19,
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/A/05-02-2021).
9. Toν Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-072021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον
έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
10. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/Α/02-08-2021).
11. Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της
αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Τον Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α/08-082016).
13. Τον Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/Α/ 22-09-2005).
14. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ»
(ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Την υπ’ αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/Β/29-03-2021).
16. Την υπ’ αρ. 119126ΕΞ2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: “Σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (ΦΕΚ
4498/Β/29-09-2021).
17. Tο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (Απόφαση Υπ. Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: 120141ΕΞ2021 / ΥΠΟΙΚ 30-09-2021 - ΑΔΑ:
6ΝΞ3Η-ΨΘ0), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 52415 ΕΞ 2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ.
Οικονομικών (ΦΕΚ 1927/Β/19-04-2022).
18. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των
διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021).
19. Τον Ν. 4727/2020 «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» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).
20. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός
Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση
προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
21. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ
107/Α/09-05-2013).
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22. Τον N. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ
309/A/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Τον Ν. 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 133/Α/07-082019).
24. Τον Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας” (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005).
25. Τον Ν. 4635/2019 (ιδίως των άρθρων 85 επ.) “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 167/Α/3010-2019).
26. Το Π.Δ. 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΦΕΚ
(34/Α/23-03-2015).
27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
28. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
29. Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-2005), όπως
τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342
«Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).
30. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ
267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
31. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ
119/Α/08-07-2019).
32. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-122018).
33. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 38427
ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας
"Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021).
34. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας ’’Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.’’,
ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του
Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της
υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της
Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία
252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-112011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας

A∆A: ΡΘΒΟ469Η4Σ-Σ2Θ
Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.”» (Β’ 164)» ΦΕΚ 2060/Β’/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).
35. Την υπ’ αρ. 13216 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
146/25.07.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 474), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 90/13.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 60) και 32273/16.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 977)
όμοιες.» (ΦΕΚ 376/ΥΟΔΔ/14-05-2021).
36. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 688/30-07-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή
Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
37. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 689/30-07-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα γενικές
εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.1).
38. Το Άρθρο 10 του ν. 4918/2022 (ΦΕΚ Α’68/31-03-2022) «Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
39. Την από 16-12-2021 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της
ΚτΠ M.Α.Ε. για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων».
40. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την
Ένταξη του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της
Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19).
41. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΠΑΝΕΠ16224/15-02-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 2527/15-02-2022) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη
ΣΑΤΑ 063. (ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78).
42. Την υπ’ αρ. 3345 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».» (ΦΕΚ 2798/Β’/06-06-2022).
43. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 68677ΕΞ2022/19-05-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 8629/19-05-2022) Γνωμοδότηση επί
σχεδίων προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (ΓΝ 080/2022).
44. Την απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την 842/01-06-2022 Συνεδρίαση του
45. Την υπ’ αριθ. 10285/10-06-2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη στο
Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση των
επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0,
46. Την αναγκαιότητα εξειδίκευσης επιμέρους παραμέτρων που αφορούν το χρηματοδοτικό σχήμα των
υλοποιούμενων έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10285/10-06-2022 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την
ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση
των επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ως ακολούθως:
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1. Η παράγραφος 4.3 τροποποιείται ως εξής:

4.3 Ιδιωτική Συμμετοχή στο επενδυτικό κόστος
Το τμήμα της επένδυσης που δεν καλύπτεται από δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή
της επιχείρησης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα
(δανειακά κεφάλαια).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης, όπως προβλέπονται στο κατά
περίπτωση εφαρμοστέο άρθρο του ΓΑΚ.
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τρόπους:
 Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.
 Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα
αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης,
ως εξής: α) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και β)
κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.
 Με δανειακά κεφάλαια.
Η επιχείρηση δηλώνει τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής στην Αίτηση Χρηματοδότησης και σε
περίπτωση που ενταχθεί στους Προσωρινούς Δικαιούχους υποβάλει τα απαραίτητα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά (βλ. Παράρτημα V Παράγραφο 15 κατωτέρω).
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί εφάπαξ με την έναρξη του Έργου, ή σταδιακά. Σε περίπτωση
σταδιακής κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής από οποιαδήποτε πηγή (ιδία κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια ή
συνδυασμό αυτών), η δυνατότητα κάλυψης επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις Δραστηριότητες επίτευξης
των Οροσήμων Μερικής και Πλήρους Ολοκλήρωσης της παραγράφους 9.6.2, της παρούσας Πρόσκλησης, ως
ακολούθως:


Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης του Παραρτήματος V



της παρούσας Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι υποβάλουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση τεκμηρίωση
κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό
για την επίτευξη του Οροσήμου Μερικής Ολοκλήρωσης 1.
Κατά την υποβολή του 1ου Αιτήματος Ολοκλήρωσης της παραγράφου 9.6.3 της παρούσας



Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι υποβάλουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση τεκμηρίωση κάλυψης της
Ιδιωτικής Συμμετοχής που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την
επίτευξη του Οροσήμου Μερικής Ολοκλήρωσης 2.
Κατά την υποβολή του 2ου Αιτήματος Ολοκλήρωσης της παραγράφου 9.6.3 της παρούσας
Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι υποβάλουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση τεκμηρίωση κάλυψης της
Ιδιωτικής Συμμετοχής που αντιστοιχεί στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη του
Οροσήμου Πλήρους Ολοκλήρωσης 3.

Οι δικαιούχοι δύνανται να επιλέξουν διαφορετικό τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής από εκείνον που
έχουν δηλώσει στην αρχική τους πρόταση, υποβάλλοντας τα κατάλληλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που
επιβεβαιώνουν τη σχετική δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτεται το ελάχιστον
προβλεπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω επιλέξιμους
τρόπους.
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2. Η παράγραφος 9.7 τροποποιείται ως εξής:

9.7 Τροποποιήσεις
Α. Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης της επένδυσης με βάση:
 τους γενικούς και ειδικούς όρους του Προγράμματος,
 το περιεχόμενο της Αίτησης Χρηματοδότησης όπως αξιολογήθηκε και τελικά εγκρίθηκε.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, οι Δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε μεταβολή του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου της επένδυσης, εφόσον:
 υποβάλλουν επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα στο Φορέα Υλοποίησης, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα
εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα αυτού,
 με την τροποποίηση αυτή:
o δεν παραβιάζονται όροι του Προγράμματος,
o δεν επηρεάζεται η συμβατότητα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Μέρους και των κατά
περίπτωση εφαρμοστέων ειδικών άρθρων του ΓΑΚ
o δεν ακυρώνεται η επιλεξιμότητα ή η θετική αξιολόγηση της Αίτησης Χρηματοδότησης,
o δεν αυξάνεται ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός ή η συνολική επιχορήγηση,
 κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου:
o δεν μεταβάλλεται η αρχική βαθμολογική κατάταξη της πρότασης σε βαθμό που θα
κατατασσόταν χαμηλότερα από την πρώτη βαθμολογικά επιχείρηση στον Κατάλογο
επιλαχουσών Προτάσεων (εφόσον υπάρχει),
o δεν τίθεται εν κινδύνω η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού έργου.
Β. Ειδικότερα, απαιτείται η υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης εκ μέρους των Δικαιούχων, στις ακόλουθες

περιπτώσεις:
 Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου, καθώς και μελών της βασικής ομάδας έργου που έχει
αξιολογηθεί.
 Αντικατάσταση εξωτερικού συνεργάτη/ υπεργολάβου που έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας
αξιολόγησης της Αίτησης Χρηματοδότησης.
 Τροποποίηση στοιχείων του φυσικού αντικειμένου που επηρεάζουν σημαντικά την έκταση και τον
τρόπο υλοποίησης του Έργου (π.χ. εφαρμογή σημαντικά διαφορετικών τεχνολογιών ή/ και
μεθοδολογίας εκτέλεσης, σημαντική αλλαγή στα παραδοτέα).
 Μεταβολή εταιρικής/ μετοχικής σύνθεσης.
 Τροποποίηση στοιχείων του οικονομικού αντικειμένου (ενδεικτικά: μεταφορά προϋπολογισμού μεταξύ
Πακέτων Εργασίας και κατηγοριών δαπανών) που επηρεάζουν τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται το ποσό της εγκεκριμένης
Δημόσιας Δαπάνης.
 Περιορισμός των προβλεπόμενων παραδοτέων, συρρίκνωση των στόχων του Έργου και μερική
ολοκλήρωση του Έργου με την επίτευξη Ενδιάμεσου Οροσήμου Ολοκλήρωσης.


Τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος του Έργου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να υποβληθούν μέχρι τρία (3) αιτήματα τροποποίησης του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Τα αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).
Γ. Δεν θεωρούνται αιτήματα τροποποίησης και δεν εμπίπτουν στον ως άνω αριθμητικό περιορισμό, οι εξής

περιπτώσεις:
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Αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου από ένα ή περισσότερα μέλη με τουλάχιστον ισότιμα
προσόντα και ίδια ή συναφή ειδικότητα
 Ενίσχυση της ομάδας έργου με νέα μέλη τα οποία δεν είχαν οριστεί κατά την υποβολή της πρότασης
 Αντικατάσταση οργάνων και εξοπλισμού,
 Μεταβολή επωνυμίας ή /και νομικής μορφής
 Αλλαγή Νόμιμου Εκπροσώπου
 Μεταβολή της έδρας ή/ και μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας δραστηριότητας
 Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας
 Παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η μέγιστη
χρονική διάρκεια υλοποίησης της παραγράφου Error! Reference source not found. ανωτέρω, όπως
κάθε φορά ισχύει.
 Τροποποίηση στοιχείων του οικονομικού αντικειμένου (ενδεικτικά: μεταφορά προϋπολογισμού μεταξύ
Πακέτων Εργασίας και κατηγοριών δαπανών) που επηρεάζουν τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό
σε ποσοστό μικρότερο του 30%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται το ποσό της εγκεκριμένης
Δημόσιας Δαπάνης
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η σχετική αλλαγή ενσωματώνεται μαζί με την κατάλληλη κατά περίπτωση
τεκμηρίωση στο επόμενο Αίτημα Επαλήθευσης που θα υποβληθεί εκ μέρους του Δικαιούχου.


Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν εμπίπτουν σε εκείνες που αναφέρονται στις υπό-παραγράφους Β και
Γ της παρούσας παραγράφου, οι δικαιούχοι υποβάλουν Αίτημα Τροποποίησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παράγραφο Β ανωτέρω.

Η διαχείριση των αιτημάτων τροποποίησης πραγματοποιείται από τις Ομάδες Χειρισμού Έργων/ Χειριστές
Έργων (Ο.Χ/Χ.Ε.) της παραγράφου 9.4.2 της παρούσας Πρόσκλησης.
Οι Ο.Χ/Χ.Ε., αφού επεξεργαστούν κατάλληλα την αίτηση τροποποίησης, μεριμνώντας για την τήρηση των
όρων της παρούσας Πρόσκλησης, υποβάλουν την εισήγησή τους περί αποδοχής ή μη του αιτήματος προς τη
Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία, αφού λάβει υπόψη της την κατά περίπτωση υποβληθείσα τεκμηρίωση, μπορεί
να αποδεχτεί την εισήγηση ή να την αναπέμψει πίσω στην κατά περίπτωση εμπλεκόμενη Ο.Χ/Χ.Ε., με
κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες.

3. Η περίπτωση Δ του Παραρτήματος V, τροποποιείται ι ως εξής:

15. Παράρτημα V Δικαιολογητικά Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης
…
Δ. Στοιχεία Φερεγγυότητας
 Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ή βεβαίωση οφειλών
 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης ή σε περίπτωση που
αυτό δεν εκδίδεται, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό
συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα), καθώς και ότι δεν έχει
υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
 Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, σύμφωνα με το υποβληθέν
χρηματοδοτικό σχήμα:
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o

Στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή
νέους εταίρους:
 Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
 Αποφάσεις Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων για την καταβολή ή αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, με ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης.
Οι Αποφάσεις Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
 Τροποποίηση Καταστατικού και ανάρτηση της τροποποίησης στο ΓΕΜΗ
 Αναλυτικά καθολικά 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 και αποδεικτικό καταβολής του
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
 Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)
 Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου,
αναρτημένη στο ΓΕΜΗ, με ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης του
κεφαλαίου.
 Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ
 Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, Αναλυτικά καθολικά των
λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους.
 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως
της εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του
λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου.
Η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνεται και πριν την ημερομηνία έκδοσης των Αποτελεσμάτων
Αξιολόγησης/ Βαθμολογικής Κατάταξης, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους
τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι
εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως
αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη
επένδυση βάσει νεότερης σχετικής απόφασης των εταίρων, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό
αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί.

o

o

Στην περίπτωση χρήσης φορολογηθέντων αποθεματικών (αφορά μόνο επιχειρήσεις με
διπλογραφικά βιβλία – Γ’ κατηγορίας):
 Αποφάσεις Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων για τη φορολογηθέντων αποθεματικών για
τους σκοπούς της επένδυσης, με ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης, και ανάρτηση
στο ΓΕΜΗ.
 Αναλυτικά καθολικά του λογαριασμού 41 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή του
Στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων
(αφορά μόνο επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία – Γ’ κατηγορίας):
 Αποφάσεις Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με
κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και
κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο, με ρητή αναφορά στον σκοπό της
αύξησης.
 Τροποποίηση Καταστατικού και ανάρτηση της τροποποίησης στο ΓΕΜΗ.

A∆A: ΡΘΒΟ469Η4Σ-Σ2Θ

Αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών 40, 42, 43 και 53 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή
τους
Στην περίπτωση χρήσης δανειακών κεφαλαίων:
 Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής, από το περιεχόμενο της οποίας να
προκύπτει ότι το δάνειο αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
 Πρωτότυπη βεβαίωση του δανειοδοτούντος Φορέα που έχει χορηγήσει το επενδυτικό
δάνειο στην οποία θα αναφέρονται ο σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το ανεξόφλητο υπόλοιπο
δανείου.
 Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας αναλυτική κίνηση
(καρτέλα) του λογαριασμού ο οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο και οι αντίστοιχες
εγγραφές στο Γενικό Ημερολόγιο.


o



Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί εφικτή η προσκόμιση των ανωτέρω εντός της
τεθείσας προθεσμίας για την υποβολή των Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης
Χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι μπορούν εναλλακτικά να υποβάλουν επιστολή του
δανειοδοτούντος Φορέα με την οποία θα βεβαιώνεται κατ’ ελάχιστον η θετική πρόθεση
χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
Σε αυτήν την περίπτωση, το σύνολο των λοιπών δικαιολογητικών τεκμηρίωσης κάλυψης
της ιδιωτικής συμμετοχής με δανειακά κεφάλαια, υποβάλλεται εκ μέρους των δικαιούχων
μαζί με το 1ο Αίτημα Επαλήθευσης.

o

Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων που δεν θα αξιοποιήσουν αποκλειστικά δανειακά
κεφάλαια για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής:
 Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος σχετικά με το ύψος των υπολοίπων σε όλους τους
επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της ατομικής επιχείρησης κατά την τελευταία
ημέρα του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των
Δικαιολογητικών Έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 10285/10-06-2022 Πρόσκληση του
Προγράμματος «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών», όπως ισχύει.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

