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Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της 
ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 με βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και 
επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται 
στους  στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 
1. Υφιστάμενες (έναρξη έως και 31/12/2017) 
2. Νέες και (έναρξη από 01/01/2018 και μετά) 
3. υπό σύσταση (έναρξη μετά την ημερομηνία υποβολής της 

επενδυτικής πρότασης) 
 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ως ημερομηνία επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ De minimis ΓΑΚ 
1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ   

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων   

Ειδικές Διαμορφώσεις χώρων   

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού   

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής   

Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)   

Μεταφορικά μέσα για χρήση εντός & εκτός της επιχείρησης   

Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας   

Εξοπλισμός ΑΠΕ  - 

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Πλήρες μισθολογικό κόστος για πρόσληψη προσωπικού σε μειονεκτική θέση   

Επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού   

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης προγραμμάτων λογισμικού   

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud 
Computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού 

 - 

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων   

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή διεργασιών   

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων  - 
 

1.Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 20.000€ έως 300.000€ με ένταση της ενίσχυσης έως και 65% για τις επιχειρήσεις 
που θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον κανονισμό De Minimis EE 1407/2013. 

2.Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 20.000€ έως 1.000.000€ με ένταση της ενίσχυσης 45% για μεσαίες επιχειρήσεις 
και 55% για μικρές & πολύ μικρές για τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό EE 
651/2014. 

Ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να είναι ίδια κεφάλαια ή/ και δάνειο. Υποβολή από 6/10/2020 έως 27/11/2020 

Διάρκεια υλοποίησης έως και 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης της πρότασης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α/Α 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ & ΥΠΟ 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

De 
Μinimis ΓΑΚ 

De 
Μinimis ΓΑΚ 

1 
Το έντυπο υποβολής Ι.1, το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση και προκύπτει από τη 
συμπλήρωση των πινάκων υποβολής στο ΠΣΚΕ (αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ) 

    

2 
Το Έντυπο αναλυτικής υποβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι.2 του παραρτήματος Ι.2 με υπογραφή 
από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 

    

3 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α     

4 
Υπεύθυνη δήλωση των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την 
επιχείρηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β 

 -  - 

5 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ιδιότητα Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)     

6 
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr για 
την έδρα και τα υποκαταστήματα της επιχείρησης (πρόσφατη εκτύπωση) 

  
 

(ΝΕΕΣ) 
 

(ΝΕΕΣ) 
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Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης ανάλογα με τη Νομική μορφή της επιχείρησης: 

• Για ΑΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή ιδρυτικό καταστατικό (και όλες οι τυχόν 
τροποποιήσεις) νομίμως δημοσιευμένα (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), 
συγκρότηση ΔΣ και ορισμός νόμιμου εκπρόσωπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική 
περίοδο), καθώς και Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως Μετόχων ή Μετοχολόγιο από την οποία 
προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου 
της επιχείρησης 

• Για ΕΠΕ: Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό ή ιδρυτικό καταστατικό (και όλες οι τυχόν 
τροποποιήσεις) νομίμως δημοσιευμένα (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), 
πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η 
εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω καταστατικό. 

• Για ΟΕ, Ε.Ε., ΙΚΕ: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία 
(Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ) στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση- εκπροσώπηση. 

• 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 

• Για Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (και μεταβολών) από την αρμόδια 
ΔΟΥ ή κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 
(πρόσφατη εκτύπωση). 

  
 

(ΝΕΕΣ) 
 

(ΝΕΕΣ) 
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Άδεια λειτουργίας σε ισχύ που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησης για τη/ις δραστηριότητες στην/ις οποιά/ες δραστηριοποιείται, ή αίτηση για ανανέωση 
άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 
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. 

  
 

(ΝΕΕΣ) 
 

(ΝΕΕΣ) 
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Οικονομικά Στοιχεία για τις 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2017,2018,2019) 

 Β’ κατηγορίας βιβλία: Δηλώσεις Ε3 

 Γ’ κατηγορίας βιβλία: Ισολογισμοί-Αποτελέσματα χρήσης (δημοσιευμένοι), Δηλώσεις Ε3 

  - - 

10 

Για τον υπολογισμό των θέσεων εργασίας, στοιχεία προσωπικού για τις 2 κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις (2018 και 2019) 

 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
τροποποιήσεων αυτών) 

 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 με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή ή/και του νομίμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης 

  - - 

11 

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, προσκομίζονται τα κάτωθι 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά στοιχεία για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 
2018 και 2019): 

 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη 
εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης κατά αντιστοιχία με 
τα δικαιολογητικά με α/α 7 

 τα οικονομικά στοιχεία ανάλογα με το είδος βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση κατά αντιστοιχία με 
τα δικαιολογητικά με α/α 9 

 ο αριθμός του συνόλου των εργαζομένων κατά αντιστοιχία με τα δικαιολογητικά με α/α 10 

για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση 
που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι για τις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα 
που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα 

  
 

(ΝΕΕΣ) 
 

(ΝΕΕΣ) 

12 
Τεχνικές προσφορές για το σύνολο των δαπανών ΜΟΝΟ της κατηγορίας Κ.Δ.2 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

   
 

(ΝΕΕΣ) 

13 
Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι 
σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως 

  
 

(ΝΕΕΣ) 
 

(ΝΕΕΣ) 
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Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης: Για την καλύτερη τεκμηρίωση του 
περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά την κρίση του μπορεί να υποβάλει πρόσθετα 
στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Μητρώο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης 

2. Αντίγραφα Διπλώματος ή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) / πατεντών σε ισχύ, Αντίγραφα 
αιτήσεων καταχώρησης ευρεσιτεχνίας. 

3. Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας 

4. Business plan με αναφορά στις προβλέψεις εσόδων εξόδων της επιχείρησης για την περίοδο 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και 3 έτη μετά την ολοκλήρωση 

  - - 
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Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β του Παραρτήματος VI: Ορισμός προβληματικών 
επιχειρήσεων τα οποία απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι 
προβληματική ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της (πρωτότυπα 
πιστοποιητικά) 

-  -  

16 

Επίπεδο εκπαίδευσης – εμπειρία μετόχων/εταίρων/νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. τίτλοι σπουδών- αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, 
αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία 
να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης του στελέχους, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών 
θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της 
απασχόλησης). 

- -   
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