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1. Ειςαγωγι
Ο Οδθγόσ Υποβολισ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να
πραγματοποιθκοφν από τθν Εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» (ΨΘΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ
Δικαιοφχουσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ ωσ τθν παραλαβι των
αιτιςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων από τθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε.
Συγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα:
•

τον Φορζα που προκθρφςςει τθ Δράςθ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτι
υλοποιείται,

•

τθ γενικι περιγραφι τθσ Δράςθσ,

•

ενθμερωτικά ςτοιχεία τθσ Δράςθσ όπωσ το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ, το είδοσ των
παρεχόμενων ενιςχφςεων, τισ προχποκζςεισ και όρουσ επιλεξιμότθτασ, το
χρονοδιάγραμμα και τον προχπολογιςμό τθσ Δράςθσ, τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακϊσ
και πλθροφορίεσ επικοινωνίασ,

•

χαρακτθριςτικά των υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων Ενίςχυςθσ, όπωσ ειδικά
χαρακτθριςτικά, επιλεξιμότθτα δαπανϊν, διάρκεια και προχπολογιςμό
Επενδυτικϊν Σχεδίων κακϊσ και διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων.
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2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ
2.1.

Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ – ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Θ εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου που
ςυςτάκθκε με τθν απόφαςθ 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008). Σκοπόσ τθσ Εταιρίασ
είναι θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013.
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ πραγματοποιοφνται ενζργειεσ ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται:
α) θ χωρίσ αντάλλαγμα υποςτιριξθ των δικαιοφχων για δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο
πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», φςτερα από αίτθςθ του
δικαιοφχου και υπογραφι ςχετικισ προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τθν Εταιρία,
β) θ ανάλθψθ ωσ δικαιοφχου ι ενδιάμεςου φορζα τθσ υλοποίθςθσ πράξεων ςχετικζσ με
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ ι ςε
επιχειριςεισ (κρατικζσ ενιςχφςεισ) και χρθματοδοτοφνται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και άλλεσ πθγζσ, κακϊσ και
γ) θ ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ που χρθματοδοτοφνται από το
επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και από εκνικοφσ πόρουσ.

2.2.

Θ Ψθφιακι Στρατθγικι

Θ δράςθ digi-content εντάςςεται ςε μία ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν/ ενεργειϊν
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα
Ρροτεραιότθτασ 1: Βελτίωςθ τθσ Ραραγωγικότθτασ με Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ και ειδικότερα
ςτον Ειδικό Στόχο 1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», που υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
Θ εν λόγω δράςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Κωδικοφ Θζματοσ Ρροτεραιότθτασ 14
«Υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για ΜΜΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ,
δικτφωςθ, κλπ)».

2.3.

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ»

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (ΕΡ-ΨΣ) είναι ζνα από τα
επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Συμβάλει ςτον 6° Γενικό Στόχο του ΕΣΡΑ, εντάςςεται
ςτθ 2θ κεματικι προτεραιότθτα που αφορά ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Καινοτομίασ και
ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Αποτελεί το ςθμαντικότερο
χρθματοδοτικό εργαλείο ςτθν υλοποίθςθ τθσ «Ψθφιακισ Στρατθγικισ 2006 – 2013».
Στόχοσ του ΕΡ-ΨΣ είναι θ «Ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
αξιοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)». Το ΕΡ-ΨΣ
αναπτφςςεται ακολουκϊντασ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ «Ψθφιακισ
Στρατθγικισ 2006-2013» και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ του ςε δφο Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ
(ΑΡ):
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•

ΑΡ1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ

•

ΑΡ2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ

digi-content

Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ εξυπθρετοφνται από 6 Ειδικοφσ Στόχουσ (ΕΣ), θ επίτευξθ των
οποίων εξαςφαλίηει αφενόσ τθ διάχυςθ των ΤΡΕ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ
πολίτεσ και, αφετζρου μεγιςτοποιεί τισ ωφζλειεσ από τθ χριςθ των ΤΡΕ, προςαρμόηοντασ
τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Οι Ειδικοί Στόχοι των δφο Αξόνων
Ρροτεραιότθτασ είναι:
I.

ΕΣ1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ

II.

ΕΣ1.2: Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ
αποτελεςματικότθτασ Δθμόςιου τομζα με χριςθ ΤΡΕ

III.

ΕΣ1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία

IV.

ΕΣ1.4: Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν τισ ΤΡE

V.

ΕΣ2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΤΡΕ - Λςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν
ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα

VI.

ΕΣ2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ

και

βελτίωςθ

Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΡ-ΨΣ πρζπει να αντιςτοιχίηονται
ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχοφσ Ειδικοφσ Στόχουσ του
Ρρογράμματοσ.

2.4.

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1- Ειδικόσ Στόχοσ 1.1

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι των
ΤΡΕ ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ. Οι
παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία:
•

επιχειριςεισ,

•

εργαηόμενουσ και

•

φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα.

Θ εξειδίκευςθ που παρζχει ο Ειδικόσ Στόχοσ 1.1., αφορά ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν
και αποτελεί το κφριο μζςο βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. Λδιαίτερθ
ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ΜΜΕ,
τόςο ςε ό,τι αφορά νζεσ επενδφςεισ ςε ΤΡΕ όςο και ςε κίνθτρα για τθν τόνωςθ τθσ χριςθσ
τουσ. Σθμαντικά οφζλθ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Ειδικοφ Στόχου 1.1
προζρχονται ενδεικτικά από:
•

Ραρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ προσ τισ νζεσ
τεχνολογίεσ,

•

Δράςεισ ςτοχευμζνθσ ανάδειξθσ των ωφελειϊν των ΤΡΕ ανά κλάδο τθσ οικονομίασ,

•

Ραρεμβάςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ
τουσ μζςω ΤΡΕ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ,

•

Ενζργειεσ διάχυςθσ Ευρωπαϊκϊν καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ςε ΤΡΕ,

•

Ενζργειεσ διάχυςθσ των εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν, και

6

Οδεγόο Τπνβνιήο

•

Δράςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ
περιφζρεια.

2.5.

ανάπτυξθσ

ευρυηωνικϊν

δικτφων

digi-content

ςτθν

Τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα

Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ΕΡ-ΨΣ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 αξιοποιοφνται
και πόροι από τα παρακάτω Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, και από τουσ
ςυγκεκριμζνουσ ‘Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ. Για τθν παροφςα Δράςθ αξιοποιοφνται πόροι
από:
•

•

«Ρ.Ε.Ρ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ»
o

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν
ΡΚΜ»

o

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν
ΡΔΜ»

«Ρ.Ε.Ρ. ΚΘΤΘΣ & ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ»
o

•

«Ρ.Ε.Ρ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΘΡΕΛΟΥ»
o

•

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου»

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα
Στερεάσ Ελλάδασ»

«Ρ.Ε.Ρ. ΑΤΤΛΚΘΣ»
o

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
καινοτομίασ και τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ».
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digi-content

3. Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ
επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου (digi-content)»
3.1.

Γενικά για τθ Δράςθ

Θ δράςθ digi-content απευκφνεται ςτθν βιομθχανία εμπορικοφ και δθμιουργικοφ
περιεχομζνου για τθ δθμιουργία και θλεκτρονικι διανομι ψθφιοποιθμζνων αγακϊν και
υπθρεςιϊν και αφορά ςτθν ενίςχυςθ επιχειριςεων που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ
Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ De Minimis.
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι οι επιχειριςεισ που κα ενιςχυκοφν να μποροφν να αντιμετωπίςουν
τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ παροφςασ οικονομικισ φφεςθσ κακϊσ και τισ αλλαγζσ
ςυμπεριφοράσ και αναγκϊν εξαιτίασ αυτισ.
Θ παροφςα δράςθ ζχει ςκοπό να εξαςφαλίςει, ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ
ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ:
•
•
•

Ρροχποκζςεισ
για
τεχνολογικό
εκςυγχρονιςμό
ψθφιοποίθςθσ
περιεχομζνου και θλεκτρονικισ διάκεςθσ υλικοφ από πολλαπλά κανάλια
Συνκικεσ δθμιουργίασ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ευρυηωνικοφ περιεχομζνου
Δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ τουσ κζςθσ αναφορικά με το
περιεχόμενο και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.

Εκτόσ των ςθμαντικϊν και άμεςων ωφελειϊν ςτον εμπλουτιςμό τθσ ελλθνικισ παρουςίασ
ςτο Διαδίκτυο και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διάςταςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, θ
δράςθ ςυμβάλει γόνιμα ςτθν επίτευξθ των περιςςότερων ςτόχων του ΕΡ «Ψθφιακι
Σφγκλιςθ» και ιδιαιτζρωσ αυτϊν που ςυνδζονται με τθν ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ και τθν
agenda για τθν «Ευρϊπθ 2020».

3.2.

Σκοπιμότθτα και Αναγκαιότθτα τθσ προκθρυςςόμενθσ Δράςθσ

Σφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ ζκκεςθ του Ραρατθρθτθρίου για τθν Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ, ςτθν Ελλάδα οι κυριότεροι λόγοι πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο αφοροφν ςτθν
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ (70% των Ελλινων ςτο Internet), ςτθν
επικοινωνία με θλεκτρονικά μθνφματα (62%), ενϊ ακολουκοφν με ςθμαντικά ποςοςτά θ
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για απόκτθςθ γνϊςθσ (49%), θ online ενθμζρωςθ (45%) και θ
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με κάποια επίςθμθ βακμίδα εκπαίδευςθσ (33%).
Βάςει των παραπάνω, ςθμαντικό ποςοςτό των Ελλινων ενδιαφζρεται για τθν αναηιτθςθ
ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που προζρχεται από επιςτθμονικζσ εκδόςεισ, από περιοδικζσ
εκδόςεισ και εκδόςεισ τφπου, κακϊσ και από επιχειριςεισ που επεξεργάηονται και
διακζτουν ελλθνικό ευρυηωνικό περιεχόμενο κυρίωσ ςτον τομζα τθσ ενθμζρωςθσ.
Σφμφωνα με τισ πιο πρόςφατεσ αναλφςεισ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου διεκνϊσ, διαπιςτϊνεται ότι:
•

Οι καταναλωτζσ και ιδιαιτζρωσ οι νεότερεσ γενιζσ, ελκφονται ςε ψθλά ποςοςτά
(που αγγίηουν το 70%) από τισ πιο προχωρθμζνεσ και καινοτομικζσ τεχνολογίεσ
διάκεςθσ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (τεχνολογίεσ αφισ, καινοτομικζσ τεχνολογίεσ
προβολισ περιεχομζνου ςε παντόσ τφπου επιφάνειεσ κλπ.).
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Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο ζχει φκάςει ςε
πολφ υψθλά ποςοςτά. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι τα τελευταία τρία ζτθ ο αρικμόσ
των διαδικτυακϊν websites διεκνϊσ διπλαςιάςτθκε. Ο ανταγωνιςμόσ για τθν
προςζλκυςθ του online κοινοφ βρίςκεται ςτο υψθλότερο ςθμείο από ποτζ.
Οι επιχειριςεισ που αναπτφςςουν και διακζτουν ευρυηωνικό περιεχόμενο, δεν κα
μποροφν ςτο άμεςο μζλλον να προςελκφςουν το ενδιαφζρον για το «προϊόν» τουσ,
εκτόσ αν αυτό προςφζρεται ςτθ βάςθ τεςςάρων χαρακτθριςτικϊν που κα
κυριαρχιςουν:
o Το περιεχόμενο κα είναι παραμετροποιιςιμο από κάκε ξεχωριςτό αποδζκτθ.
Οι πολίτεσ / καταναλωτζσ δεν κα ρυκμίηουν μόνο τι λαμβάνουν, αλλά κα
ελζγχουν πλιρωσ και τθ μορφι / φόρμα του περιεχομζνου, ςε πολφ
μεγαλφτερο βακμό απ’ ό,τι ςιμερα.
o Το ευρυηωνικό περιεχόμενο κα «ακροίηεται»/ μαηεφεται από πολλαπλζσ πθγζσ
ςτο ςθμείο του καταναλωτι βάςει των επιλογϊν του, και όχι ςτο ςθμείο του
δθμιουργοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου.
o Το ευρυηωνικό περιεχόμενο ζχει ςθμαντικι «χρονικι» διάςταςθ, όχι μόνο ωσ
προσ τθν ταχφτθτα παραγωγισ και διάκεςθσ, αλλά και ωσ προσ τθν επιλογι του
καταλλθλότερου κάκε φορά τεχνολογικοφ μζςου και καναλιοφ διάκεςθσ
(υπολογιςτισ, κινθτι ςυςκευι κλπ) ϊςτε ο χριςτθσ να λάβει τθν πλθροφορία
εκεί όπου βρίςκεται με πολφ μεγαλφτερθ πικανότθτα.
o Το ευρυηωνικό περιεχόμενο ζχει ιςχυρι «κοινωνικι» διάςταςθ και κα
διαςυνδζεται και κα τροφοδοτεί με πολλαπλοφσ τρόπουσ μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ, επιτρζποντασ περιςςότερο ςφνκετουσ ςυςχετιςμοφσ με άλλο
ευρυηωνικό περιεχόμενο, με προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, ακόμθ και με
εξελιςςόμενα γεγονότα.

Από τα παραπάνω, κακίςταται προφανζσ ότι θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου δεν
μπορεί πια να περιορίηεται ςτθν απλι ψθφιοποίθςθ ςυμβατικοφ περιεχομζνου
(επιςτθμονικοφ ι μθ) αλλά απαιτεί περιςςότερο ςφνκετθ επεξεργαςία, διαμόρφωςθ και
ςυςχζτιςθ με άλλεσ πθγζσ. Για το λόγο αυτό, θ προετοιμαςία, θ επεξεργαςία, θ διαχείριςθ
και θ διανομι ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου από ελλθνικζσ επιχειριςεισ, απαιτεί
ενίςχυςθ ϊςτε αυτζσ να μπορζςουν γριγορα να ανταποκρικοφν ςτισ επερχόμενεσ
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του κοινοφ χωρίσ να απαξιϊςουν το προϊόν τουσ.
H Ειδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Οικονομίασ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ
ΑΕ» ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου (δυναμικοφ και πλοφςιου), το οποίο να αξιοποιείται εμπορικά, ενιςχφοντασ
τον τομζα των επιςτθμϊν, των εκδόςεων και τθσ ενθμζρωςθσ.

9

Οδεγόο Τπνβνιήο

digi-content

4. Ενθμερωτικά ςτοιχεία Δράςθσ
4.1.

Το Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ τθσ Δράςθσ

H Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του
ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (digi-content)» υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ
Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87
και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ.
Ο κανονιςμόσ παρατίκεται ςτθν ενότθτα 12 του παρόντοσ οδθγοφ, ενϊ μπορεί να
ανακτθκεί και από το Δικτυακό τόπο (micro site) τθσ Δράςθσ (http://digicontentportal.digitalaid.gr ).

4.2.

Είδοσ Ραρεχόμενων Ενιςχφςεων

Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν
υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβάλλουν.

4.3.

Ρροχποκζςεισ και Προι Επιλεξιμότθτασ - Δικαιοφχοι Δράςθσ

Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων είναι υφιςτάμενεσ οικονομικζσ μονάδεσ, ανεξάρτθτα από τθ
νομικι τουσ μορφι, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ
τομείσ του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου.
Επιλζξιμοι δικαιοφχοι προσ επιχοριγθςθ του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου κεωροφνται οι
επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ κατά τθν
θμερομθνία ζναρξθσ του εκάςτοτε κφκλου υποβολισ αιτιςεων:

1)

Θ Επιχείρθςθ διακζτει μία τουλάχιςτον πλιρθ δωδεκάμθνθ κλειςμζνθ
διαχειριςτικι χριςθ.

Θ κάλυψθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου μπορεί να τεκμθριϊνεται από τθν θμερομθνία
ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ
ςτθν οικεία Δ.Ο.Υ ι εναλλακτικά με ιςοδφναμα ζγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχκεί θ
θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ).
Θ περίπτωςθ αυτι δεν αποκλείει εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν από
μεταβίβαςθ, απορρόφθςθ ι ςυγχϊνευςθ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι ενζργειεσ
αυτζσ ζλαβαν χϊρα πριν να κλειςτεί μία πλιρθσ δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ. Για τον
ζλεγχο των παραπάνω ενεργειϊν είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ του φορζα τθσ επζνδυςθσ *ενδεικτικά
αναφζρονται Καταςτατικό Επιχείρθςθσ, Συμβολαιογραφικι Ρράξθ, Δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ,
Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ και Βεβαίωςθ Μεταβολϊν (όπου υφίςταται) από τθν
οικεία Δ.Ο.Υ.+
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2)

Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ
εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis, οι οποίεσ
αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 10 του παρόντοσ Οδθγοφ.
Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ. 2008) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ
φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ (μαηί με τισ τροποποιιςεισ που ζχουν υποβλθκεί
ςτθν οικεία ΔΟΥ). Συγκεκριμζνα:
•

Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων
«Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που
αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του εντφπου Ε3.

•

Και οι δφο αυτοί αρικμοί πρζπει να μθν ανικουν ςτον πίνακα με τισ μθ επιλζξιμεσ
(εξαιροφμενεσ) δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 10 του
παρόντοσ Οδθγοφ. Σε περίπτωςθ που ζςτω ζνασ από τουσ δφο αυτοφσ αρικμοφσ
ανικει ςτον πίνακα των μθ επιλζξιμων δραςτθριοτιτων, τότε θ Επιχείρθςθ
κεωρείται ότι δεν καλφπτει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.

3)
Επιλζξιμθ μορφι επιχείρθςθσ
Επιλζξιμεσ μορφζσ επιχειριςεων είναι θ Ανϊνυμθ Εταιρεία, Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ
Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρεία, Ετερόρρυκμθ Εταιρεία κακϊσ επίςθσ και οι ατομικζσ
επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β’ ι Γ’ κατθγορίασ.
Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ οι κοινοπραξίεσ (παρ. 2 του άρκρου 2 του ΚΒΣ) και
αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ.
4)

Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ ανικει ςτισ επιλζξιμεσ
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 9 του
παρόντοσ οδθγοφ.
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ κεωροφνται οι επιχειριςεισ με δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί
τουλάχιςτον ςε ζναν από τουσ κωδικοφσ Κ.Α.Δ. 2008 ((NACE—ανακεϊρθςθ 2 όπωσ ιςχφει)
που αντιςτοιχοφν ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 9 του
παρόντοσ οδθγοφ.
Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικόσ
Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα
μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του πλζον πρόςφατου εντφπου Ε3
(ςυμπεριλαμβανομζνου τυχϊν τροποποιιςεων που ζχουν υποβλθκεί ςτθ ΔΟΥ). Ζνασ
τουλάχιςτον από τουσ δφο παραπάνω κωδικοφσ αρικμοφσ κα πρζπει να ανικει ςτισ
επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 9 του παρόντοσ οδθγοφ.
Επιςθμαίνεται ότι, ειδικά για τον ζλεγχο κάλυψθσ του κριτθρίου όςον αφορά το Κωδικό
Αρικμό Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ, εξετάηονται οι κωδικοί που αναγράφονται ςτθν
άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ του δυνθτικοφ δικαιοφχου ι τθ βεβαίωςθ ζναρξθσ, ι ςε
άλλο ςτοιχείο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ.

5)

Θ Επιχείρθςθ απαςχολεί κατά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ κατϋ
ελάχιςτο ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα Εργαςίασ) με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ
εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων
μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
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Για τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προχπόκεςθσ παρατίκεται από τθν υποψιφια
επιχείρθςθ το ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν). Στθν περίπτωςθ όπου
δεν ζχει υποβλθκεί το Ε7 για το πλζον πρόςφατο οικονομικό ζτοσ υποβάλλονται οι ΑΡΔ του
προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ.
Οι ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) υπολογίηονται ςε 12μθνθ βάςθ. Μία Ετιςια Μονάδα
Εργαςίασ ιςοδυναμεί με ζναν εργαηόμενο ο οποίοσ απαςχολείται πλιρωσ (οκτάωρο) κακ’
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (12 μινεσ). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθν Επιχείρθςθ
απαςχολοφνται εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ ι και εποχιακοί, τότε, για τουσ
εργαηόμενουσ αυτοφσ, ο υπολογιςμόσ γίνεται ςε κλάςμα ΕΜΕ.
Ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα ελεγχκεί ωσ προσ τθ ςυμβατότθτά του με τα όρια του
παρόντοσ κριτθρίου, κα εξαχκεί διαιρϊντασ το ςυνολικό αρικμό θμερομιςκίων για το
ςφνολο του προςωπικοφ με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ιςοδφναμο τθσ πλιρουσ
απαςχόλθςθσ ενόσ εργαηομζνου για ζνα ζτοσ).
Ραράδειγμα : Αν θ Επιχείρθςθ τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ ζχει ζξθ (6)
εργαηομζνουσ με 300 θμερομίςκια και 15 εργαηομζνουσ με 175 θμερομίςκια γιατί
εργάςτθκαν μόνο επτά (7) μινεσ, ζχει ςφνολο θμερομίςκιων *(6x300)+(15x175)+=4.425 και
άρα αρικμό προςωπικοφ ςε ΕΜΕ 4.425/300=14,75 άρα επιλζξιμθ.

6) Θ Επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το
νόμο άδειεσ λειτουργίασ.
Ανάλογα με τθ φφςθ των εργαςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί θ άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια δθμόςια υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται άδεια
λειτουργίασ θ Επιχείρθςθ κα προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ
άδειασ λειτουργίασ και πρόςφατο πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ τθσ Επιχείρθςθσ ςτο
αντίςτοιχο Επιμελθτιριο.
7) Θ Επιχείρθςθ και οι ςυνδεδεμζνεσ ι/και οι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με αυτι, τo
τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ δεν ζχουν λάβει επιχορθγιςεισ
από Ρρογράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De
Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ
200.000 Ευρϊ (ι 100.000 ευρϊ εάν θ Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των
Οδικϊν Μεταφορϊν).

Θ Επιχείρθςθ κα δθλϊνει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ τα προγράμματα που
υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ
15θσ Δεκεμβρίου 2006 ι προγενζςτερου αυτοφ ςτα οποία, θ Επιχείρθςθ και οι
επιχειριςεισ οι οποίεσ πικανόν ςυμμετζχουν ςε αυτι ι αυτι ςυμμετζχει (είτε μζςω τθσ
ίδιασ επιχείρθςθσ είτε μζςω των μετόχων τθσ) με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25%, ζχουν
λάβει κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) που εμπίπτει ςτον κανόνα De Minimis κατά το
τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ. Στθν περίπτωςθ που θ ςυνολικι
κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) για τα τρία αυτά ζτθ υπερβαίνει τισ €200.000 τότε θ
Επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ.
Σθμειϊνεται ότι: Για τθ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
θλεκτρονικισ φόρμασ κα δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ πλειοψθφίασ των
προγραμμάτων αυτϊν από λίςτα που κα περιλαμβάνει τισ δράςεισ που κατά το παρελκόν
ζχουν προκθρυχκεί με τον κανονιςμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνασ De Minimis).
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8) Θ επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ,
ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείασ), όπωσ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ».
Ο παρϊν οδθγόσ λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια διαχωριςμοφ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). Θ Δράςθ δεν χρθματοδοτεί δραςτθριότθτεσ που
εμπίπτουν ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ), ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και
ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ), όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ».
Επιχειριςεισ εμπίπτουςεσ ςτα κριτιρια αυτά χρθματοδοτοφνται, αποκλειςτικά από το
ΕΓΤΑΑ και το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων. Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κατά τθν υλοποίθςθ τθσ
Δράςθσ ότι εντάχκθκε ςτθν παροφςα Δράςθ επιχείρθςθ εμπίπτουςα ςτα ωσ άνω Κριτιρια
Διαχωριςμοφ, το εγκεκριμζνο ζργο απεντάςςεται και θ τυχόν χορθγθκείςα Δθμόςια
Χρθματοδότθςθ επιςτρζφεται εντόκωσ.
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ κα ελεγχκεί εάν θ επιχείρθςθ
δραςτθριοποιείται ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ. Επίςθσ κα ελεγχκεί αν, είτε ο Κ.Α.Δ. του πεδίου
«Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) ι ο «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί
ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του πλζον πρόςφατου εντφπου Ε3 που ζχει
υποβλθκεί ςτθ ΔΟΥ, ανικει ςε ζναν από τουσ Κ.Α.Δ. που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 11.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ Δράςθ.
Επιπλζον, θ επζνδυςθ του δικαιοφχου δεν κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε περιοχι
ΟΡΑΑΧ αν ςυντρζχουν μία από τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Ο δικαιοφχοσ κα δθλϊςει
μζςω ςχετικισ ερϊτθςθσ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ αν θ επζνδυςθ κα
πραγματοποιθκεί ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ ι όχι και κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ
(ενότθτα 6.4.2).

4.4.

Χρονοδιάγραμμα Δράςθσ

Θ ζναρξθ υποβολισ προτάςεων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, κα
ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και κα είναι τουλάχιςτον
δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ.
Οι υποβολζσ των επενδυτικϊν ςχεδίων τθσ Δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν ςε χρονικοφσ
κφκλουσ υποβολισ αιτιςεων, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ κα διαρκζςει για χρονικό
διάςτθμα που κα ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και θ διάρκεια
αυτι δεν κα είναι μικρότερθ από ζνα (1) μινα.
Σε περίπτωςθ που από αυτι τθ διαδικαςία είτε δεν εξαντλθκεί θ διακζςιμθ δθμόςια
δαπάνθ, που αντιςτοιχεί ςτο ΕΡ – ΨΣ κακϊσ και ςε αυτι που αντιςτοιχεί ςτισ πζντε (5)
Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ, είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ κρικεί ςκόπιμο, θ
διαδικαςία των υποβολϊν κα επαναλθφκεί με τον ίδιο τρόπο.
Σε κάκε περίπτωςθ οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ κα ανακοινϊνονται ζγκαιρα και επίςθμα
ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ.
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Ρροχπολογιςμόσ Δράςθσ

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ
Δράςθσ ανζρχεται ςτα 20.000.000 ευρϊ.
Θ κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Δράςθσ ςτισ οκτϊ (8) περιφζρειεσ του Ε.Ρ. Ψθφιακι
Σφγκλιςθ και ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ είναι:

ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΚΑΤΑΝΟΜΘ
Επιχειρθςιακό/

Ρεριφζρεια

Ρεριφερειακό Ρρόγραμμα

Διακζςιμθ Δθμόςια
Δαπάνθ

Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ
Ιπειροσ
Κεςςαλία
ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ

Λόνια Νθςιά
Δυτικι Ελλάδα

5.500.000,00€

Ρελοπόννθςοσ
Βόρειο Αιγαίο
Κριτθ
ΡΕΡ Μακεδονίασ – Κράκθσ
ΡΕΡ Κεςςαλίασ - Στερεάσ
Ελλάδασ - Θπείρου
ΡΕΡ Αττικισ
ΡΕΡ Κριτθσ & Νιςων
Αιγαίου
Σφνολο

Κεντρικι Μακεδονία

3.000.000,00 €

Δυτικι Μακεδονία

1.000.000,00 €

Στερεά Ελλάδα

1.000.000,00 €

Αττικι

9.000.000,00 €

Νότιο Αιγαίο

500.000,00 €
20.000.000,00 €
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Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ Επενδυτικϊν Σχεδίων

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ο ςτόχοσ τθσ δράςθσ «digi-content» είναι θ ενίςχυςθ τθσ
δθμιουργίασ ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου (δυναμικοφ και εμπλουτιςμζνου), το
οποίο να αξιοποιείται εμπορικά, ενιςχφοντασ τον τομζα των επιςτθμϊν, των εκδόςεων και
τθσ ενθμζρωςθσ.
Οι Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω δράςθσ κα χρθματοδοτιςει
επενδφςεισ που αφοροφν ςε:
•
•
•

•

δθμιουργία εμπλουτιςμζνου (enriched) ψθφιακοφ περιεχομζνου,
επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι του ψθφιακοφ
περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ,
προχωρθμζνεσ και καινοτομικζσ τεχνολογίεσ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου
(τεχνολογίεσ αφισ, καινοτομικζσ τεχνολογίεσ προβολισ περιεχομζνου ςε παντόσ
τφπου επιφάνειεσ κλπ.),
ανάπτυξθ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου και εφαρμογζσ διάκεςθσ, προβολισ ςτο
Διαδίκτυο με ςκοπό τθν προςζλκυςθ online κοινοφ – πελατϊν.

Σθμειϊνεται ότι το περιεχόμενο κα πρζπει να ανικει ςτθν επιχείρθςθ που πραγματοποιεί
τθν επζνδυςθ, κα πρζπει υπάρχει ενδιαφζρον από το online κοινό και να πραγματοποιείται
θ εμπορικι αξιοποίθςθ του από τθν επιχείρθςθ.
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι χρθματοδοτείται θ ενίςχυςθ:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

τθσ δθμιουργίασ ψθφιακϊν εκδόςεων,
τθσ δθμιουργίασ νζου ψθφιακοφ περιεχομζνου από διακζςιμο μθ ψθφιακό
περιεχόμενο,
τθσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν εφαρμογϊν με εμπλουτιςμζνο περιεχόμενο από
τίτλουσ όπωσ περιοδικά (κεματικϊν, lifestyle κλπ), θμεριςιο τφπο,
επιςτθμονικζσ εκδόςεισ, παιδικά βιβλία, λογοτεχνία, κ.τ.λ.
τθσ διάκεςθσ ψθφιακϊν ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν ςε πολλαπλά κανάλια
επικοινωνίασ (διαδίκτυο, κινθτό τθλζφωνο, κ.τ.λ.),
τθσ διάκεςθσ ψθφιακϊν τθλεοπτικϊν εκπομπϊν ςε πολλαπλά κανάλια
επικοινωνίασ (διαδίκτυο, κινθτό τθλζφωνο, κ.τ.λ.),
τθσ μετατροπισ ιδθ παρεχομζνων εμπορικά υπθρεςιϊν ςε πολλαπλά
κανάλια π.χ. κινθτό τθλζφωνο, tablet pc, e-book readers κλπ και διάκεςθσ
του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου μζςω αυτϊν,
του εμπλουτιςμοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου με Γεωγραφικζσ
Ρλθροφορίεσ & χαρακτθριςτικά,
τθσ δθμιουργίασ εφαρμογϊν ανάδειξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου για
smartphones,
τθσ διάκεςθσ θλεκτρονικϊν πολυμεςικϊν παιχνιδιϊν ςε πολλαπλά κανάλια
επικοινωνίασ.
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Δεν κα είναι επιλζξιμεσ προσ ενίςχυςθ:
•
•
•
•
•

4.7.

θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που περιορίηεται ςτθν απλι
ψθφιοποίθςθ ςυμβατικοφ περιεχομζνου (επιςτθμονικοφ ι μθ),
θ απλι διάκεςθ αρχείων π.χ. pdf, txt
θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που δεν ςχετίηεται με τθν εταιρία και το
αντικείμενο τθσ (π.χ. ςυρραφι αρχείων, κειμζνων, και πολυμζςων )
θ ψθφιοποίθςθ αρχειακοφ υλικοφ τθσ εταιρίασ με εςωτερικό, για τθν εταιρία
ενδιαφζρον,
θ δθμιουργία ευρυηωνικοφ περιεχομζνου που ςχετίηεται με τθν απ’ ευκείασ online
παρακολοφκθςθ χϊρων & τόπων μζςω του διαδικτφου (π.χ. με τθ χριςθ καμερϊν
παρακολοφκθςθσ τθσ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ).

Επιλεξιμότθτα Ενεργειϊν & Δαπανϊν

Κάκε δικαιοφχοσ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-content» μπορεί να υποβάλει μια
ολοκλθρωμζνθ επενδυτικι πρόταςθ. Τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν κάκε μια επενδυτικι
πρόταςθ κα πρζπει να ακολουκοφν και να ςυμφωνοφν με τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ τθσ παρ.
4.7.1.
Για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν που κα επιλεχκοφν μποροφν να πραγματοποιθκοφν
δαπάνεσ που κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με κατθγορίεσ και τα όρια τθσ παρ. 4.7.2.

4.7.1

Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ

Κάκε επιχείρθςθ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-content» μπορεί να υποβάλει
επενδυτικι πρόταςθ ςτο πλαίςιο των ακόλουκων επιλζξιμων ενεργειϊν:
•

Ε(1): Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου (μζχρι 40% του επενδυτικοφ ςχεδίου)

•

Ε(2): Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι και διάκεςθ
του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια (μζχρι 80% του επενδυτικοφ
ςχεδίου)

•

Ε(3): Ρροβολι και προϊκθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω Διαδικτφου,
μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων ςφγχρονων μζςων (μζχρι 20% του
επενδυτικοφ ςχεδίου)

•

Ε(4): Αξιοποίθςθ και Εμπορικι Εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου
(μζχρι 20% του επενδυτικοφ ςχεδίου).

Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ κακϊσ και οι τυχόν επιμζρουσ περιοριςμοί, αναλφονται ςτον
ακόλουκο πίνακα:
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΜΕ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΣΟΣΤΑ
Επιλζξιμθ Ενζργεια

Ρεριοριςμοί

Ε(1): Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου

<=40%

Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει:
1.1
Συλλογι, επεξεργαςία και εμπλουτιςμό του προσ ψθφιοποίθςθ (μθ
ψθφιακοφ) περιεχομζνου
1.2
Ψθφιοποίθςθ υπάρχοντοσ περιεχομζνου (μθ ψθφιακοφ) το οποίο
κα χρθςιμοποιθκεί ςτο παρόν επενδυτικό ςχζδιο
Ε(2): Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι και <=80%
διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια
Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει:
2.1
Διαχείριςθ, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ και εμπλουτιςμό του
ψθφιακοφ περιεχομζνου
2.2
Διαχείριςθ ψθφιακϊν δικαιωμάτων
2.3
Μετάφραςθ και Μεταγλϊττιςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου
2.4
Διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια
(υποχρεωτικά ςε 2 τουλάχιςτον)
2.5
Διαχείριςθ και Ταξινόμθςθ με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ,
αποκικευςθσ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, ζγκριςθσ, ανακεϊρθςθσ
και παρακολοφκθςθσ εκδόςεων
2.6
Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ για το ψθφιακό περιεχόμενο
2.7
Σχεδιαςμό και Διαχείριςθ ροισ εργαςιϊν και επιχειρθςιακϊν
διαδικαςιϊν (workflow management)
2.8
Διαχείριςθ τθσ ςυνεργαςίασ (collaboration) για τθ δθμιουργία,
επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, και ολοκλιρωςθ του προσ διάκεςθ
ψθφιακοφ περιεχομζνου
2.9
Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ (geo-location services)
για τθ διάκεςθ του ευρυηωνικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου
Ε(3): Ρροβολι και προϊκθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω <=20%
Διαδικτφου, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων ςφγχρονων μζςων
Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει:
3.1
Δθμιουργία του ψθφιακοφ υλικοφ προϊκθςθσ
3.2
Συνδρομι δυνατότθτασ διάκεςθσ του υλικοφ προϊκθςθσ ςε
θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ
3.3
Βελτιςτοποίθςθ τθσ αναηιτθςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου (ςε
μθχανζσ αναηιτθςθσ)
3.4
Συνδρομι για προβολι ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ
3.5
Μζτρθςθ τθσ διάχυςθσ-διάδοςθσ του περιεχομζνου
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Ε(4): Αξιοποίθςθ
περιεχομζνου

και

Εμπορικι

Εκμετάλλευςθ

του

digi-content

ευρυηωνικοφ <=20%

Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει:
4.1
Δθμιουργία πλάνου εμπορικισ εκμετάλλευςθσ
4.2
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ζρευνεσ αγορϊν
4.3
Ρλάνο αναβάκμιςθσ / επζκταςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου
4.4
Μελζτθ ζνταξθσ ςε ολοκλθρωμζνεσ ψθφιακζσ αγορζσ
4.5
Σχεδιαςμό Επενδυτικοφ Σχεδίου και Διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ του
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4.7.2

digi-content

Κατθγορίεσ Δαπανϊν

Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (ΚΔ) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ
Δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ:
•

ΚΔ (1): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ»

•

ΚΔ (2): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθν μορφι
Software as a Service»

•

ΚΔ (3): «Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν ολοκλιρωςθσ, προμικειασ προπλθρωμζνων και/ι
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου για τθν υλοποίθςθ των
Ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου»

Θ περιγραφι - ανάλυςθ των επιλζξιμων δαπανϊν, τα επιλζξιμα για αυτζσ κόςτθ κακϊσ και
οι επιμζρουσ περιοριςμοί για κάκε μεμονωμζνο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ αναφζρονται
ςτθ ςυνζχεια:
ΡΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΔΑΡΑΝΩΝ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΘΣ 1

«Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ κάκε μορφισ ΤΡΕ
που κρίνεται από τον δικαιοφχο αναγκαίοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
προτεινόμενθσ λφςθσ. Για κάκε προμθκευόμενο εξοπλιςμό, ο δικαιοφχοσ κα
πρζπει να τεκμθριϊςει αναλυτικά τθν αναγκαιότθτα και τον ρόλο που
εξυπθρετεί ςτο πλαίςιο τθσ λφςθσ που προτείνεται.
Οι υποκατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν ςτθν κατθγορία δαπάνθσ 1
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

1. Χριςθ υπολογιςτικισ ιςχφοσ εξυπθρετθτϊν (Servers), και ενεργοφ
εξοπλιςμοφ (routers, switches, firewalls) με τθν μορφι του Infrastructure
as a Service (IAAS),
2. Εξοπλιςμό – κζςεισ εργαςίασ για τθν παραγωγι & επεξεργαςία του
περιεχομζνου με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγιο, οκόνθ,
πολυμεςικό εξοπλιςμό) και το απαιτοφμενο λειτουργικό λογιςμικό,
3. Εξοπλιςμό υποςτιριξθσ μετάδοςθσ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια
που κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο και αποκλειςτικά ωσ περιβάλλον ελζγχου
και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (φορθτζσ ςυςκευζσ χειρόσ, οκόνεσ αφισ),
4. Εξοπλιςμό Αποκικευςθσ και Δίςκοι αποκικευςθσ,
5. Εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ (Σαρωτζσ, Φωτογραφικζσ Μθχανζσ, Κάμερεσ)
Οι δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ, περιλαμβάνουν:
A.

Κόςτοσ αγοράσ καινοφργιου και αμεταχείριςτοφ εξοπλιςμοφ Τ.Ρ.Ε.

B.

Κόςτοσ χριςθσ εξοπλιςμοφ (infrastructure as a service) για τον
εξοπλιςμό που αφορά ςτισ δαπάνεσ του ςτοιχείου «1» παραπάνω. Το
κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο για χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά
του 24 μινεσ και κα πρζπει να είναι προπλθρωμζνο.

C.

Κόςτοσ λογιςμικοφ απαραίτθτου για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ
που προμθκεφεται ο δικαιοφχοσ. Το εν λόγω επιλζξιμο κόςτοσ δεν

Επιλζξιμα Κόςτθ
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αφορά ςτισ δαπάνεσ του ςτοιχείου «1» παραπάνω.
D.

Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του
παραπάνω εξοπλιςμοφ. Το εν λόγω επιλζξιμο κόςτοσ δεν αφορά ςτισ
δαπάνεσ του ςτοιχείου «1» παραπάνω.

E.

Κόςτοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ του παραπάνω
εξοπλιςμοφ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε
λειτουργία του εξοπλιςμοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου ενίςχυςθσ.

Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο
από το 30% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Ο εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ μετάδοςθσ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια
που κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο και αποκλειςτικά ωσ περιβάλλον ελζγχου και
ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (φορθτζσ ςυςκευζσ χειρόσ, οκόνεσ αφισ) («3»
παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά το ποςό των 3.000€.
Ο εξοπλιςμόσ ψθφιοποίθςθσ *Σαρωτζσ, Φωτογραφικζσ Μθχανζσ, Κάμερεσ+
(«5» παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά το ποςό των 3.000€.

Ρεριοριςμοί

Ο επιλζξιμοσ για αγορά εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ,
αμεταχείριςτοσ κακϊσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να μθν υπάρχει καμία
παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ αυτοφ και να είναι αναγκαίοσ ϊςτε να
εξυπθρετιςει άμεςα το γενικό ςκοπό του επενδυτικοφ ςχεδίου τθσ δράςθσ.
Ο εξοπλιςμόσ που κα αγοραςτεί κα πρζπει να εγκαταςτακεί ςτον τόπο
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου του Δικαιοφχου και να διατθρθκεί εν
λειτουργία ςτον τόπο αυτό για μία πενταετία μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.
O αποκτοφμενοσ εξοπλιςμόσ καταγράφεται ςτο βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ
ι άλλου αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα ςτον ΚΒΣ για τθν
κατθγορία τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει προμθκευτεί τον αναγκαίο εξοπλιςμό
μζςω μοντζλου «infrastructure as a service», κα πρζπει να είναι πλιρωσ
διακζςιμοσ κατά τθν πραγματοποίθςθ του ελζγχου υλοποίθςθσ τθσ
επζνδυςθσ.

Ραραδοτζα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν
αυτϊν είναι:


Ραραδοτζα



Θ δυνατότθτα επίδειξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του
προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ,
Για τθν περίπτωςθ του Infrastructure as a Service, κα πρζπει ο εξοπλιςμόσ
να είναι ςε παραγωγικι λειτουργία ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο
ςυμβόλαιο παραχϊρθςθσ του
Συμβόλαιο παραχϊρθςθσ για τον εξοπλιςμό που κα αγοραςτεί μζςω του
μοντζλου Infrastructure as a Service,
Θ τεκμθρίωςθ τθσ προμικειασ των αδειϊν χριςτθ λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων είτε από ζντυπο υλικό του καταςκευαςτι (labels) είτε από
On-line αλλθλογραφία τεκμθρίωςθσ τθσ αγοράσ του λειτουργικοφ
λογιςμικοφ από τον δικαιοφχο ι τον προμθκευτι για λογαριαςμό του
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δικαιοφχου,
Αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και δελτία επίςκεψθσ για τισ
υπθρεςίεσ που αποτελοφν επιλζξιμα κόςτθ και αφοροφν αποκλειςτικά
ςτον προμθκευόμενο εξοπλιςμό.

Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα
τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ το
δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα
πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν
μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω δαπανϊν.
Σθμειϊνεται ότι τα τιμολόγια τεκμθρίωςθσ τθσ προμικειασ του παραπάνω
εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και οι βεβαιϊςεισ προμθκευτι για το καινουργιζσ
και αμεταχείριςτο του εξοπλιςμοφ και τθν διάρκεια τθσ εγγφθςισ του, κα
πρζπει να περιγράφουν αναλυτικά τουσ αντίςτοιχουσ αρικμοφσ ςειράσ
παραγωγισ (serial numbers) όλων των τμθμάτων και υλικϊν που
χρθςιμοποιικθκαν. Τυχόν μθ αναφορά αυτϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ
επιλεξιμότθτασ των εν λόγω δαπανϊν εξοπλιςμοφ.
Ραραςτατικά
βεβαιϊςεισ

/

Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ςτον εξοπλιςμό κα πρζπει να
τεκμθριϊνονται αναλυτικά τόςο ςτισ βεβαιϊςεισ προμθκευτϊν όςο και ςτα
ςχετικά παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν). Τυχόν μθ
αναλυτικι περιγραφι των εν λόγω τιμολογίων υπθρεςιϊν αποτελεί λόγο
απόρριψθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των αντίςτοιχων δαπανϊν εξοπλιςμοφ.
Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε
ςε προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «digi-content». Τα μθ θλεκτρονικά
κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα. Εξαίρεςθ
μπορεί να αποτελοφν τα τιμολόγια που προζρχονται από προμθκευτζσ του
εξωτερικοφ ι θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shops).
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν
πιςτοποιοφνται.

Επιπλζον, ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να αφορά άμεςα τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω
επζνδυςθσ και να μθν εξυπθρετεί γενικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ και εκςυγχρονιςμοφ του
δικαιοφχου.
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ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΘΣ 2

digi-content

«Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθν
μορφι Software as a Service»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια λογιςμικοφ που κρίνονται από
τισ επιχειριςεισ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του προτεινόμενου
επενδυτικοφ ςχεδίου. Το εν λόγω λογιςμικό, είτε αφορά κόςτοσ αγοράσ
ζτοιμου λογιςμικοφ είτε ανάπτυξθσ – παραμετροποίθςθσ – προςαρμογισ
εφαρμογισ λογιςμικοφ, κα πρζπει να αναφζρεται και να ςχετίηεται
αποκλειςτικά ςτουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ.
Λογιςμικό που αναφζρεται ςε λοιπζσ ανάγκεσ του δικαιοφχου (ενδεικτικά
αναφζρονται αντι-ικά, office, εφαρμογζσ αυτοματοποίηςησ γραφείου,
κλπ), ΔΕΝ είναι επιλζξιμεσ ςτη Δράςη καθϊσ δεν αναφζρονται
αποκλειςτικά ςε λογιςμικό για τη διαχείριςη ψηφιακοφ περιεχομζνου.
Οι υποκατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν ςτθν κατθγορία δαπάνθσ 2
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

1. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ ψθφιοποίθςθσ (μθ ψθφιοποιθμζνου
υλικοφ),
2. Λογιςμικό
και
εφαρμογζσ
κανονικοποίθςθσ,
αρχειοκζτθςθσ,
επεξεργαςίασ (π.χ.rendering), εμπλουτιςμοφ, ταξινόμθςθσ και
διαχείριςθσ αυτοφ (π.χ. Content Management Systems),
3. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ θλεκτρονικισ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ
πολυμεςικοφ υλικοφ ςε πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινθτά, On Device
Portal (ODP), κλπ),
4. Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε
ςυνεχι ροι (streaming)
5. Εφαρμογζσ ανάλυςθσ των ενεργειϊν προϊκθςθσ / προβολισ
(newsletters, ανάλυςθ campaign responses) ψθφιακοφ πολυμεςικοφ
περιεχομζνου,
6. Λογιςμικό Διαχείριςθσ οισ εργαςιϊν και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν
(Workflow Management Systems) και διαχείριςθσ τθσ ςυνεργαςίασ
(Collaboration Management Systems),
7. Υπθρεςίεσ - εφαρμογζσ διαχείριςθσ πλθροφορίασ με γεωγραφικό
περιεχόμενο,
8. Εφαρμογζσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν,
9. Εφαρμογζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ των
εφαρμογϊν διάκεςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτο κοινό (μζτρθςθσ
των πωλιςεων per item, per issue, ςυνδρομζσ, διαφθμίςεων),
10. Εφαρμογζσ - Λογιςμικό γραφιςτικισ επεξεργαςίασ
11. Λογιςμικό και εφαρμογζσ διαχείριςθσ διαφθμίςεων
Οι δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ-εφαρμογϊν μπορεί να περιλαμβάνουν:

Επιλζξιμα Κόςτθ

A.

Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για μζχρι δφο (2) ζτθ από το χρόνο
τθσ προμικειασ. Στθν αντίςτοιχθ προςφορά κα πρζπει να είναι
ςαφισ ο τρόποσ παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ, π.χ. per named/
concurrent user, per server/CPU, per year κλπ.
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B.

Βαςικά κόςτθ αρχικισ προμικειασ λογιςμικοφ (π.χ. περίπτωςθ όπου
υπάρχει αρχικό κόςτοσ –basic fee– προμικειασ και ςυμπλθρϊνεται
από κόςτθ αδειϊν χριςθσ).

C.

Κόςτθ χριςθσ λογιςμικοφ με το μοντζλο software as a service

D.

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και ςυντιρθςθσ του
Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ Δράςθσ.

digi-content

Το φψοσ των δαπανϊν του λογιςμικοφ δε δφναται να ξεπερνά το 60% του
επενδυτικοφ ςχεδίου.
Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του
λογιςμικοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ.
Ρεριοριςμοί

Το κόςτοσ υπθρεςιϊν software as a service είναι επιλζξιμο ζωσ και 24 μινεσ
από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ, εφόςον προπλθρωκεί όλο το ποςό.
Το αποκτοφμενο λογιςμικό καταγράφεται ςτο βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ
ι άλλου αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα ςτον ΚΒΣ για τθν
κατθγορία τθσ επιχείρθςθσ.
Ραραδοτζα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν
αυτϊν είναι:



Ραραδοτζα





Ραραςτατικά
βεβαιϊςεισ

Θ δυνατότθτα επίδειξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του
προμθκευόμενου λογιςμικοφ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ κατά
τον χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου (δυνατότθτα χριςθσ ανάκτθςθσ
ιςτορικϊν ςτοιχείων από τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ και τθσ εγκατάςταςθσ).
Θ τεκμθρίωςθ τθσ προμικειασ των αδειϊν χριςτθ λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων είτε από ζντυπο υλικό του καταςκευαςτι (labels) είτε από
On-line αλλθλογραφία τεκμθρίωςθσ τθσ αγοράσ του λειτουργικοφ
λογιςμικοφ από τον δικαιοφχο ι τον προμθκευτι για λογαριαςμό του
δικαιοφχου
Αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και δελτία επίςκεψθσ για
υπθρεςίεσ αναβάκμιςθσ, ςυντιρθςθσ, παραμετροποίθςθσ για λογιςμικό
που αφορά ψθφιακό περιεχόμενο.
Συμβόλαιο παραχϊρθςθσ για το λογιςμικό που κα αγοραςτεί μζςω του
μοντζλου Software as a Service,

Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα
εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των
προμθκευτϊν προσ το δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια
παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο
υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ
/ των εν λόγω δαπανϊν.
Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ςτο λογιςμικό κα πρζπει να
τεκμθριϊνονται αναλυτικά τόςο ςτισ βεβαιϊςεισ προμθκευτϊν όςο και ςτα
ςχετικά παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια).
Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε
ςε προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «digi-content». Τα μθ θλεκτρονικά
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κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα. Εξαίρεςθ
μπορεί να αποτελοφν τα τιμολόγια που προζρχονται από προμθκευτζσ του
εξωτερικοφ ι θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shops).
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν
πιςτοποιοφνται.
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ΔΑΡΑΝΘΣ 3

digi-content

«Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν ολοκλιρωςθσ, προμικειασ προπλθρωμζνων και/ι
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου για τθν υλοποίθςθ
των Ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από
τον δικαιοφχο αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία και ολοκλιρωςθ του
προτεινόμενου ζργου. Οι υπθρεςίεσ κα αφοροφν δραςτθριότθτεσ και
υπθρεςίεσ που παρζχονται από εξωτερικοφσ, ανεξάρτθτουσ προσ τθν
επιχείρθςθ, ςυμβοφλουσ και εταιρείεσ παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν.
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν κα πρζπει να ςυνιςτοφν διαρκι ι περιοδικι
δραςτθριότθτα, οφτε να ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ
επιχείρθςθσ π.χ. ςυνδρομζσ για διαφιμιςθ, ι τακτικζσ καμπάνιεσ ι δαπάνεσ
ενθμζρωςθσ του δικαιοφχου ι των πελατϊν του.
Επιλζξιμεσ δαπάνεσ αποτελοφν τα παρακάτω:

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

Επιλζξιμα Κόςτθ

1. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ
2. Γραφιςτικζσ υπθρεςίεσ για τον εμπλουτιςμό του ψθφιακοφ περιεχομζνου
3. Εκπόνθςθ μελετϊν κάκε μορφισ άμεςα ςχετικζσ και εξειδικευμζνεσ με το
επενδυτικό ςχζδιο και τουσ ςκοποφσ τθσ Δράςθσ
4. Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ζρευνεσ αγορϊν ςχετικζσ με το επενδυτικό
ςχζδιο
5. Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ του ζργου (project management)
6. Ρρομικεια προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν διάκεςθσ
ψθφιακοφ περιεχομζνου
7. Υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων
8. Υπθρεςίεσ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ περιεχομζνου
9. Υπθρεςίεσ Μετάφραςθσ Ρεριεχομζνου
10. Υπθρεςίεσ βελτιςτοποίθςθσ αναηιτθςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου (SEO)
A. Δαπάνεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
B. Ρρομικεια των προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν
διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου.
Το φψοσ των δαπανϊν των υπθρεςιϊν δε δφναται να ξεπερνά το 40% του
ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Θ προμικεια υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ ζργου («5» παραπάνω)
δεν κα μπορεί να ξεπερνά το 5% του ςυνολικά επιλζξιμου προχπολογιςμοφ
και ζωσ το ποςό των 5.000€.

Ρεριοριςμοί

Θ προμικεια προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν διάκεςθσ
ψθφιακοφ περιεχομζνου («6» παραπάνω) είναι επιλζξιμο ζωσ και 24 μινεσ
από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ και δεν κα μπορεί να ξεπερνά το 5% του
ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και ζωσ το ποςό των
5.000€.
Θ εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν («3» παραπάνω) δεν κα μπορεί να ξεπερνά
το 10% του ςυνολικά επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και ζωσ το
ποςό των 7.000€.
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Οι δαπάνεσ προμικειασ υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από τα
αντίςτοιχα παραδοτζα που κα αποδεικνφουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ
δαπάνθσ προμικειασ των υπθρεςιϊν. Τα παραδοτζα αυτά είναι απαραίτθτα
για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν και κα είναι
εξειδικευμζνα ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτϊν
κα αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό λφςθσ για τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ και
αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου, θ οποία κα είναι ςε κζςθ να
παρουςιαςκεί από τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν Ενεργειϊν του παρόντοσ
Οδθγοφ Υποβολισ.

Ραραδοτζα

Ειδικά για τισ υπθρεςίεσ ψθφιακισ προβολισ, ο δικαιοφχοσ κα είναι ςε κζςθ
να παρουςιάςει το υλικό που ζχει αναπτυχκεί για τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν
ψθφιακισ διαφιμιςθσ και να τεκμθριϊςει ενζργειεσ εξωςτρζφειασ που
πραγματοποιικθκαν κατά το χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου.

Ραραςτατικά
βεβαιϊςεισ

/

Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα
εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των
προμθκευτϊν προσ το δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια
παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο
υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ
των εν λόγω δαπανϊν.
Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε
ςε προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «digi-content». Τα μθ θλεκτρονικά
κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν
πιςτοποιοφνται.

Οι επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ ανά επιλζξιμθ ενζργεια παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΘΣΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΓΕΙΕΣ

Ε1

ΕΝΕΓΕΙΕΣ

Ψθφιοποίθςθ και
δθμιουργία ψθφιακοφ
περιεχομζνου <=40%

Ε2
Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ,
εμπλουτιςμό, διαχείριςθ,
μετατροπι και διάκεςθ του
ψθφιακοφ περιεχομζνου
ςε πολλαπλά κανάλια
<=80%

Ε3
Ρροβολι και προϊκθςθ
των πελατϊν μζςω
Διαδικτφου, μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ και
άλλων θλεκτρονικϊν
μζςων <=20%

Ε4
Υπθρεςίεσ για τθν
αξιοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ του
ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου <=20%

ΔΑΡΑΝΕΣ
ΚΔ (1): Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ(<=30%)
1. Χριςθ Υπολογιςτικισ ιςχφοσ εξυπθρετθτϊν (Servers) και ενεργοφ εξοπλιςμοφ
(routers, switches, firewalls) με τθν μορφι του Infrastructure as a Service (IAAS)

*

*

2. Εξοπλιςμό – κζςεισ εργαςίασ για τθν παραγωγι & επεξεργαςία του
περιεχομζνου με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγιο, οκόνθ, πολυμεςικό
εξοπλιςμό) και το απαιτοφμενο λειτουργικό λογιςμικό

*

*

3. Εξοπλιςμό υποςτιριξθσ μετάδοςθσ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια που
κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο και αποκλειςτικά ωσ περιβάλλον ελζγχου και
ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (φορθτζσ ςυςκευζσ χειρόσ, οκόνεσ αφισ)

*

4. Εξοπλιςμό Αποκικευςθσ και Δίςκοι αποκικευςθσ

*

5. Εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ (Σαρωτζσ, Φωτογραφικζσ Μθχανζσ, Κάμερεσ)

*

*

*

ΚΔ (2): Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθν
μορφι Software as a Service (<=60%)
1.

Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ ψθφιοποίθςθσ (μθ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ),

*

2.
Λογιςμικό και εφαρμογζσ κανονικοποίθςθσ, αρχειοκζτθςθσ, επεξεργαςίασ
(π.χ.rendering), εμπλουτιςμοφ, ταξινόμθςθσ και διαχείριςθσ αυτοφ (π.χ. Content
Management Systems),

*

3.
Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ θλεκτρονικισ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ
πολυμεςικοφ υλικοφ ςε πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινθτά, on device portal
(ODP) κλπ),

*

*
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Ε2
Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ,
εμπλουτιςμό, διαχείριςθ,
μετατροπι και διάκεςθ του
ψθφιακοφ περιεχομζνου
ςε πολλαπλά κανάλια
<=80%

4.
Λογιςμικό και εφαρμογζσ ΤΡΕ διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε ςυνεχι
ροι (streaming)

*

5.
Εφαρμογζσ ανάλυςθσ των ενεργειϊν προϊκθςθσ / προβολισ (newsletters,
ανάλυςθ campaign responses) ψθφιακοφ πολυμεςικοφ περιεχομζνου,

*

6.
Λογιςμικό Διαχείριςθσ οισ εργαςιϊν και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν
(Workflow Management Systems) και διαχείριςθσ τθσ ςυνεργαςίασ (Collaboration
Management Systems),

*

7.
Υπθρεςίεσ - εφαρμογζσ διαχείριςθσ πλθροφορίασ με γεωγραφικό
περιεχόμενο,

*

8.

*

Εφαρμογζσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν,

9. Εφαρμογζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ των
εφαρμογϊν διάκεςθσ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτο κοινό (μζτρθςθσ των
πωλιςεων per item, per issue, ςυνδρομζσ, διαφθμίςεων),
10. Εφαρμογζσ - Λογιςμικό γραφιςτικισ επεξεργαςίασ

Ε3
Ρροβολι και προϊκθςθ
των πελατϊν μζςω
Διαδικτφου, μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ και
άλλων θλεκτρονικϊν
μζςων <=20%

Ε4
Υπθρεςίεσ για τθν
αξιοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ του
ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου <=20%

*

*

*

11. Λογιςμικό και εφαρμογζσ διαχείριςθσ διαφθμίςεων

*
*

ΚΔ (3): Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν ολοκλιρωςθσ, προμικειασ προπλθρωμζνων και/ι
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου για τθν υλοποίθςθ των
Ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου (<=40%)
1.

Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ

2. Γραφιςτικζσ υπθρεςίεσ για τον εμπλουτιςμό του ψθφιακοφ περιεχομζνου
3.
Εκπόνθςθ μελετϊν κάκε μορφισ άμεςα ςχετικζσ και εξειδικευμζνεσ με το
επενδυτικό ςχζδιο και τουσ ςκοποφσ τθσ Δράςθσ

*
*

*
*
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Ε2
Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ,
εμπλουτιςμό, διαχείριςθ,
μετατροπι και διάκεςθ του
ψθφιακοφ περιεχομζνου
ςε πολλαπλά κανάλια
<=80%

Ε3
Ρροβολι και προϊκθςθ
των πελατϊν μζςω
Διαδικτφου, μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ και
άλλων θλεκτρονικϊν
μζςων <=20%

Ε4
Υπθρεςίεσ για τθν
αξιοποίθςθ και
εκμετάλλευςθ του
ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου <=20%

4.
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ζρευνεσ αγορϊν ςχετικζσ με το επενδυτικό
ςχζδιο

*

5.

*

Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ του ζργου (project management)

6.
Ρρομικεια προπλθρωμζνων ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν διάκεςθσ
ψθφιακοφ περιεχομζνου

*

7.

Υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων

*

8.

Υπθρεςίεσ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ περιεχομζνου

*

9. Υπθρεςίεσ Μετάφραςθσ Ρεριεχομζνου
10. Υπθρεςίεσ βελτιςτοποίθςθσ αναηιτθςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου

*
*
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Χαρακτθριςτικά Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν & Ενεργειϊν
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ του δικαιοφχου ςτθν παροφςα Δράςθ.
Κάκε δικαιοφχοσ πρζπει να κατθγοριοποιιςει ορκά τισ δαπάνεσ ςτθν Θλεκτρονικι Αίτθςθ
Επενδυτικοφ Σχεδίου. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ Αίτθςθσ, θ ΨΘΦΕΝ διατθρεί το
δικαίωμα ορκισ κατθγοριοποίθςθσ των εν λόγω δαπανϊν και απόρριψθσ δαπανϊν που
διαπιςτϊνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ, τθρϊντασ πάντα τουσ περιοριςμοφσ που τίκενται
από τθ Δράςθ.
Σε περίπτωςθ που μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ Αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου
διαπιςτωκεί ότι δεν ιςχφουν για τθν επιχείρθςθ κάποιοι από τουσ περιοριςμοφσ τθσ
δράςθσ, θ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ των επιλζξιμων
ενεργειϊν / δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου, προκειμζνου να τθρθκοφν οι εν λόγω
περιοριςμοί (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ). Για το ςκοπό αυτό, οι
ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικζσ ςτθν ορκι
κατθγοριοποίθςθ των δαπανϊν που αφοροφν το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο του
επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου ςτισ κατάλλθλεσ Ενζργειεσ και Κατθγορίεσ (και υπο-κατθγορίεσ)
Δαπανϊν, κακϊσ διόρκωςθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ αυτϊν κα πραγματοποιθκεί κατά τθν
ολοκλιρωςθ και πιςτοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και όχι κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ των
υποβαλλόμενων Αιτιςεων.
Διευκρινίηεται ότι οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ζτςι όπωσ αυτζσ
αντιςτοιχίηονται από τον δυνθτικό δικαιοφχο ςτισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ τθσ ενότθτασ 4.7.1
του παρόντοσ Οδθγοφ κα πρζπει να τθροφν τουσ εκάςτοτε περιοριςμοφσ (ποςοςτά
ςυμμετοχισ των αντίςτοιχων δαπανϊν ι/και ανϊτατα επιλζξιμα ποςά δαπανϊν) τόςο κατά
τθν υποβολι και αξιολόγθςθ του ςχεδίου όςο και κατά τθν ολοκλιρωςθ και τον ζλεγχό του.
Οι δαπάνεσ που προτείνονται από τθν Επιχείρθςθ κα πρζπει να είναι ςυμβατζσ με τθν
ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, για τθν οποία προορίηονται και κα πρζπει να αιτιολογείται
επαρκϊσ θ αναγκαιότθτα αυτϊν, ςε ςχζςθ με τθν καλι λειτουργία τθσ ςυνολικισ
επζνδυςθσ. Το μζγεκοσ – εφροσ των προτεινόμενων προμθκειϊν κα πρζπει να είναι
ανάλογο του εφρουσ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ κακϊσ και του μεγζκουσ τθσ
Επιχείρθςθσ.
Ανεξαρτιτωσ τθσ Κατθγορίασ Δαπάνθσ ιςχφουν οι ακόλουκοι γενικότεροι περιοριςμοί:
•

Το κόςτοσ του ΦΡΑ δεν είναι επιλζξιμο και βαρφνει εξ ολοκλιρου τθν Επιχείρθςθ.
Οι προτεινόμενεσ δαπάνεσ ςτισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων
ενίςχυςθσ κα αφοροφν δαπάνεσ χωρίσ το ΦΡΑ.

•

Οι δαπάνεσ που κα δθλωκοφν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου είναι
επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το φυςικό (εκτελοφμενεσ ενζργειεσ και
δαπάνεσ) και οικονομικό (παραςτατικά / εξοφλιςεισ) αντικείμενο ζχει
πραγματοποιθκεί μετά από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Τυχόν προκαταβολζσ που ζχουν δοκεί πριν τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ ςτθ
Δράςθ και αφοροφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ ενταχκείςασ ςτθ Δράςθ επζνδυςθσ,
δεν γίνονται δεκτζσ.
Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ ζχει ενταχκεί και ζχει υλοποιιςει και άλλθ Δράςθ
τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε, δφναται να ηθτθκεί να υπάρχει ςτθ διάκεςθ
τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ, το ςφνολο του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου των άλλων επενδυτικϊν ςχεδίων.

•

•

Σε κάκε περίπτωςθ θ εταιρία ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε. μπορεί να ενεργιςει αρμοδίωσ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο διαπιςτωκεί θ μθ τιρθςθ των περιοριςμϊν και προχποκζςεων τθσ
δράςθσ.
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Ρλθροφορίεσ και Επικοινωνία για τθν προκθρυςςόμενθ Δράςθ

Κατά το διάςτθμα υποβολισ των προτάςεων ενίςχυςθσ οι επιχειριςεισ μποροφν να
επικοινωνοφν με τισ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε. για κάκε κζμα που ενδζχεται να ςχετίηεται
με:
•

Τεχνικά κζματα που αφοροφν τισ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ Δράςθσ

•

Κζματα που αφοροφν τουσ όρουσ τθσ Δράςθσ

Θ επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τθ:
•

θλεκτρονικισ φόρμασ που είναι διακζςιμθ ςτον δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ
(http://digi-contentportal.digitalaid.gr/Contact )

•

e-mail: digi-content@digitalaid.gr

•

τθλεομοιοτυπίασ (fax), ςτον αρικμό: 210-3377977

•

ταχυδρομικισ αποςτολισ προσ: ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8 –
10561 Ακινα, με τθν ζνδειξθ Δράςθ «digi-content», αναφζροντασ τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ τθσ Επιχείρθςθσ και τον κωδικό τθσ πρόταςθσ.

Για τισ ανάγκεσ τθσ υποβολισ των προτάςεων (ερωτιςεισ διευκρινιςτικοφ χαρακτιρα)
υπάρχει διακζςιμο Τθλεφωνικό Κζντρο (Call Center). Το τθλζφωνο επικοινωνίασ, κα
ανακοινωκεί εγκαίρωσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ.
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5. Χαρακτθριςτικά Υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων
5.1.

Ειδικά Χαρακτθριςτικά των Επενδυτικϊν Σχεδίων

Κάκε δικαιοφχοσ που είναι επιλζξιμοσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 4.3 και
επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ digi-content ζχει δικαίωμα να υποβάλει, να του
εγκρικεί και να υλοποιιςει μία (1) επζνδυςθ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ. Βαςικι προχπόκεςθ
για τθν υποβολι πρόταςθσ ςτθ Δράςθ είναι θ δικαιοφχοσ επιχείρθςθ να διατθρεί ζδρα ι
υποκατάςτθμα ςε μια από τισ Ρεριφζρειασ του ΕΡ/ ΡΕΡ που επιλζγει για τθν υποβολι
αίτθςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ δικαιοφχοσ επιχείρθςθ διατθρεί περιςςότερα από ζνα
υποκαταςτιματα εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ του ΕΡ – ΨΣ ι / και Ρεριφζρειασ ΡΕΡ που κα
υποβάλει τθν πρόταςθ, θ υποβολι κα πρζπει να αφορά μόνο ςε ζνα τόπο και θ υλοποίθςθ
τθσ επζνδυςθσ κα πρζπει να χωροκετθκεί μόνο ςτον τόπο αυτό.
Σε περίπτωςθ υποβολισ από τον ίδιο φορζα (δικαιοφχο) περιςςότερων τθσ μίασ προτάςεων
ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, απορρίπτονται όλεσ οι αιτιςεισ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ ςε όλθ τθ
Δράςθ.

5.2.

Διάρκεια Επενδυτικϊν Σχεδίων

Θ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκριθζντων επενδυτικϊν ςχεδίων δεν δφναται να
ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12) μήνεσ από την ημερομηνία ζγκριςησ τουσ, δηλαδή την
ημερομηνία υπογραφήσ, εκ μζρουσ τησ εταιρίασ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», τησ
απόφαςησ αποδοχήσ – ζγκριςησ τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςτη Δράςη.

5.3.

Ρροχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν Σχεδίων

Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι
του ποςοφ των 400.000 ευρϊ. Ο ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο
Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ ορίηεται ςτισ 10.000 ευρϊ.
Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα Ανϊτερα όρια Επιχοριγθςθσ ανά Μζγεκοσ
Δικαιοφχου. Σθμειϊνεται ότι το μζγεκοσ τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ κακορίηεται ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 6.3 του παρόντοσ Οδθγοφ.
Ρίνακασ 5: Μζγεκοσ Δικαιοφχου / Ανϊτατα Ροςά Επιχοριγθςθσ
ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

ΜΙΚΘ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΘ

50.000,00 €

80.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

Ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υποβαλλόμενου Επενδυτικοφ Σχεδίου, θ
επιχοριγθςθ τθν οποία κα λάβει κάκε επιχείρθςθσ είναι μζχρι 50% του Επενδυτικοφ
Σχεδίου και μζχρι του ποςοφ των 200.000€.
Σε κάκε περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ κάκε Επενδυτικισ Ρρόταςθσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 100% του μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεισ κλειςμζνεσ
χριςεισ).
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Σημειϊνεται ότι η κατάταξη του κάθε δικαιοφχου ςτον παραπάνω πίνακα
πραγματοποιείται με χρήςη των Οικονομικϊν Στοιχείων του Φορζα που υποβάλλει το
Επενδυτικό Σχζδιο όπωσ αυτά δηλϊνονται ςτον Πίνακα Β του Ηλεκτρονικοφ
Ερωτηματολογίου Υποβολήσ τησ Αίτηςησ και τεκμηριϊνονται από τα αντίςτοιχα
δικαιολογητικά.

6. Διαδικαςία Υποβολισ Αιτιςεων για Επενδυτικά Σχζδια
6.1.

Γενικά Στοιχεία

Για τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και αξιολόγθςθσ των αιτιςεων, από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Δράςθσ, κα υπάρχει διακζςιμθ αναλυτικι ενθμζρωςθ και
οδθγίεσ για τισ ςχετικζσ με τθ Δράςθ διαδικαςίεσ υποβολισ, αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ των
επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων, ςτο δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ (http://digicontentportal.digitalaid.gr).

6.2.

Υποβολι Αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου

Θ υποβολι και θ αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων πραγματοποιείται μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ Επενδυτικοφ Σχεδίου.
Θ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτοχεφει ςτον ζλεγχο τθσ
επιλεξιμότθτασ των δικαιοφχων, ςτθν κατάταξι τουσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ διατφπωςθ
αναλυτικά του επενδυτικοφ ςχεδίου και των δικαιολογθτικϊν που ςυνοδεφουν το
ερωτθματολόγιο υποβολισ αίτθςθσ.
Θ φόρμα αυτι είναι διακζςιμθ ςτο δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ (http://digicontentportal.digitalaid.gr). Θ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ είναι υποχρεωτικι.
Για τθν θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου, χρειάηεται να υπάρχει
πιςτοποιθμζνοσ λογαριαςμόσ χριςθσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΘΦΕΝ Α.Ε. Ο πιςτοποιθμζνοσ λογαριαςμόσ χριςθσ
αποκτιζται από τθν κάκε επιχείρθςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
ζχουν τεκεί από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται τόςο θλεκτρονικά όςο και ςε φυςικό φάκελο. Θ αξιολόγθςθ των
αιτιςεων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 3.1.1 του
Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ και κα είναι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ τθσ ενότθτασ 8 (Ραράρτθμα Λ – Κριτιρια και Ανάλυςθ Βακμολόγθςθσ) του
Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, οι αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί
νωρίτερα χρονικά ζχουν προτεραιότθτα ζγκριςθσ.
Θ θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ χωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ επτά (7) ενότθτεσ:
Ενότθτα Α: «Γενικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Ενότθτα Β: «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Ενότθτα Γ: «Στοιχεία Επιχειρθματικισ Λειτουργίασ και Απόδοςθσ Δικαιοφχου»
Ενότθτα Δ: «Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων & Βακμολογία Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ
δικαιοφχου»
Ενότθτα Ε: «Περιγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα»
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Ενότθτα Στ: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και
ζλεγχοσ δαπανϊν»
Ενότθτα Η: «Δικαιολογθτικά»

ΡΟΣΟΧΘ:
Σθμειϊνεται ότι ςε τυχόν διαφορζσ που διαπιςτωκοφν ςτο περιεχόμενο μεταξφ τθσ
θλεκτρονικισ υποβολισ και τθσ ζντυπθσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ υπεριςχφει το
περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. Εκ παραδρομισ λάκθ ςτθν θλεκτρονικι Αίτθςθ
αποτελοφν λόγο απόρριψθσ τθσ Αίτθςθσ θ οποία κρίνεται «Απορριπτζα».

Αναλυτικότερα:
Ενότθτα Α: «Γενικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Στθν παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία που αφοροφν:








ςτον δικαιοφχο τθσ επζνδυςθσ,
ςτθν επιχείρθςθ,
ςτο νόμιμο εκπρόςωπο και του υπεφκυνου ζργου του δικαιοφχου τθσ επζνδυςθσ,
ςτουσ κωδικοφσ δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ),
ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ,
ςτισ ςυνδεδεμζνεσ και ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ και
ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα (μζςω του κανονιςμοφ De Minimis)
ςχετίηονται με τον δικαιοφχο

Επιςθμαίνεται ότι με τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Ενότθτασ Α τθσ
θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςυμβάλει ςτον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ του δικαιοφχου με
βάςθ τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ τθσ παραγράφου 4.3 του παρόντοσ
οδθγοφ υποβολισ.
Ενότθτα Β: «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Στθν ενότθτα αυτι ςυμπλθρϊνονται τα οικονομικά ςτοιχεία του δικαιοφχου που υποβάλλει
το Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ.
Τα οικονομικά ςτοιχεία αφοροφν τα παρακάτω:


αρικμό εργαηομζνων ςε ΕΜΕ



κφκλο εργαςιϊν



ςφνολο ενεργθτικοφ



κφκλο εργαςιϊν από υπθρεςίεσ ψθφιακοφ περιεχομζνου (ςφμφωνα με τον
παρόντα οδθγό)



κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων

και αναφζρονται ςτα τρία τελευταία οικονομικά ζτθ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ
υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ κα πρζπει να γίνεται αναγωγι των οικονομικϊν ςτοιχείων ςτα
αντίςτοιχα ζτθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν λογιςτικι κατάςταςθ. Σε
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περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει λιγότερεσ των τριϊν κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ,
καταχωροφνται τα οικονομικά ςτοιχεία για τισ χριςεισ αυτζσ.
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ, χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθν ενότθτα 8 –
Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ του δικαιοφχου.
Ενότθτα Γ: «Στοιχεία Επιχειρθματικισ Λειτουργίασ και Απόδοςθσ Δικαιοφχου»
Θ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων ςτθν παροφςα ενότθτα αποςκοπεί ςτθν αποτφπωςθ
ςτοιχείων που αφοροφν τθν επιχειρθματικι λειτουργία και απόδοςθ του δικαιοφχου.
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ, χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθν ενότθτα 8 –
Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του
δικαιοφχου.

Ενότθτα Δ: «Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων & Βακμολογία Συγκριτικισ
Αξιολόγθςθσ δικαιοφχου»
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων τθσ ενότθτασ Β οδθγοφν ςτθν κατάταξθ του
δικαιοφχου ςε μια από τισ κατθγορίεσ του πίνακα τθσ ενότθτασ 5.3.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάταξθσ δίνονται ςτθν ενότθτα 3.1.1
ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ.
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων των ενοτιτων Α, Β, Γ οδθγοφν ςτον υπολογιςμό
τθσ αυτοτελοφσ βακμολογίασ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ του δικαιοφχου (ενότθτα 8 –
Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ).

Ενότθτα Ε: «Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα»
Στθν παροφςα ενότθτα ηθτείται από το δικαιοφχο να δϊςει μία ςυνοπτικι αποτφπωςθ του
Επενδυτικοφ τθσ Σχεδίου (μζγιςτο 2.500 χαρακτιρεσ), περιγράφοντασ τα εκτιμϊμενα
αποτελζςματα κακϊσ και να προςδιορίςει το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του, το οποίο
δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.2.
Επιπλζον, ο δικαιοφχοσ αναλφει το επενδυτικό ςχζδιο ςε ενζργειεσ. Θ επιλογι αυτϊν
χρθςιμοποιείται για τθν επιλογι των επιλζξιμων κατθγοριϊν δαπανϊν ςφμφωνα με τον
Ρίνακα 4 του παρόντοσ Οδθγοφ.
Το χρονοδιάγραμμα τθσ επζνδυςθσ περιγράφει τον ςχεδιαςμό του προγραμματιςμοφ
υλοποίθςθσ του ζργου (το χρονοδιάγραμμα κα πρζπει υποχρεωτικά να ξεκινά από τον 1ο
μινα υλοποίθςθσ του ζργου και να εκτείνεται ζωσ το πολφ 12 μινεσ).

Ενότθτα Στ: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου
και ζλεγχοσ δαπανϊν»
Με βάςθ τθν κατάταξθ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ενότθτα Δ όπου και υπολογίηεται το
μζγιςτο φψοσ Ρ/Υ του επενδυτικοφ ςχεδίου, προςδιορίηονται όςεσ εκ των επιλζξιμων
ενεργειϊν πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του Επενδυτικοφ Σχεδίου και βάςει των
οποίων κα πραγματοποιθκοφν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να
ςυμπλθρϊςει τα πεδία που αφοροφν ςτο Φυςικό και Οικονομικό Αντικείμενο του
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Επενδυτικοφ Σχεδίου του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων με
βάςθ τισ προςφορζσ που κα ζχουν ςυλλεχκεί.
Θ διαμόρφωςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου υπόκειται ςε
κανόνεσ οι οποίοι αφοροφν τα μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι ενζργειεσ και
οι κατθγορίεσ δαπανϊν ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ. Θ τιρθςθ αυτϊν των
κανόνων είναι υποχρεωτικι, ανεξάρτθτα αν το φψοσ του προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου που κα υποβλθκεί από το δυνθτικό δικαιοφχο είναι μικρότερο από το μζγιςτο
δυνατό φψοσ που κα προςδιοριςτεί από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων
Ενιςχφςεων.
Θ τιρθςθ των κανόνων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου
ςτθ δράςθ.

Ενότθτα Η: «Δικαιολογθτικά»
Ραρατίκεται θ αναλυτικά κατάςταςθ των υποχρεωτικϊν δικαιολογθτικϊν που κα πρζπει να
υποβλθκοφν ςε ζντυπο φάκελο. Επιπρόςκετα, θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να
προςκζςει δικαιολογθτικά ςτθν κατάςταςθ των Δικαιολογθτικϊν, τα οποία κρίνει ςκόπιμο
να προςκομίςει πζραν των αναφερόμενων.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ «θλεκτρονικισ υποβολισ»,
δεν μπορεί να γίνει καμία διόρκωςθ ςτα υποβλθκζντα ςτοιχεία.
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6.3.
Διαδικαςία κατάταξθσ & προςδιοριςμοφ ανϊτατου φψουσ επιλζξιμου
προχπολογιςμοφ επενδυτικοφ ςχεδίου ενίςχυςθσ
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων τθσ ενότθτασ Β τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ
υποβολισ οδθγοφν ςε κατάταξθ του δικαιοφχου ωσ προσ:
(i) Το μζγεκόσ του (με βάςθ τον κφκλο εργαςιϊν του και τον αρικμό του προςωπικοφ που
απαςχολεί).
Κατάταξη με βάςη το μζγεθοσ τησ Επιχείρηςησ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
Ανάλογα με τα ςτοιχεία που καταχωρεί θ Επιχείρθςθ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ
ςτθν ενότθτα «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο» ,
αυτι μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ «ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ», «ΜΙΚΘ», «ΜΕΣΑΙΑ», ι «ΜΕΓΑΛΘ»
όταν ςυντρζχουν οι περιοριςμοί του παρακάτω πίνακα:
Ρίνακασ 6: Χαρακτθριςμόσ Επιχείρθςθσ ωσ προσ το μζγεκόσ τθσ
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ
ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΜΕ)1
ΕΓΑΣΛΩΝ
ΕΝΕΓΘΤΛΚΟΥ
ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

<10

και

<2 εκ. €

ι

<2 εκ. €

ΜΙΚΘ

<50

και

<10 εκ. €

ι

<10 εκ. €

ΜΕΣΑΙΑ

<250

και

<50 εκ. €

ι

<43 εκ. €

ΜΕΓΑΛΘ

>250

και

>50 εκ. €

ι

>43 εκ €

Ο χαρακτηριςμόσ τησ Επιχείρηςησ ςε αυτή την περίπτωςη πραγματοποιείται με βάςη και
μόνο τα ςτοιχεία τησ δικαιοφχου επιχείρηςησ την τελευταία κλειςμζνη διαχειριςτική
χρήςη.

1

Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ
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Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
(i) Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ (εκδίδεται αυτόματα και εκτυπϊνεται από το
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων), θ οποία φζρει τθν
ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ αιτοφςασ Επιχείρθςθσ.
ΡΟΣΟΧΘ:
Μθ υπογραφι ι ςφράγιςθ τθσ ωσ άνω Αίτθςθσ οδθγεί ςτθν άμεςθ απόρριψθ τθσ
υποβαλλόμενθσ Αίτθςθσ.
(ii) Το ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων)
(iii) Λίςτα όλων των Δικαιολογθτικϊν (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων)
(iv) τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ (για τθν επιχείρθςθ και το επενδυτικό ςχζδιο /
προςφορζσ) αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και ςφμφωνα με τα όςα
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 6.4.2.
ΡΟΣΟΧΘ:
Θ μθ αποςτολι ενόσ ι περιςςότερων από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εντόσ του
οριςκζντοσ χρονικοφ ορίου (10 θμερολογιακϊν θμερϊν) ςτο Φάκελο τθσ Αίτθςθσ, αποτελεί
λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ θ οποία κεωρείται τότε «Απορριπτζα». Θ μεταγενζςτερθ
υποβολι επιπλζον δικαιολογθτικϊν που είναι υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν ενότθτα 6.4
δεν είναι δυνατι. Οι προτάςεισ που κα αξιολογθκοφν κα είναι αυτζσ οι οποίεσ ζχουν
υποβλθκεί θλεκτρονικά και για τισ οποίεσ ζχουν αποςταλεί εμπρόκεςμα ςτθν ΨΘΦΕΝ ΑΕ οι
φυςικοί φάκελοι των Αιτιςεων.
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Σε περίπτωςθ που οι ανωτζρω θμερομθνίεσ είναι αργίεσ, οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ
παρατείνονται μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα.
Θ αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται αποκλειςτικά με τουσ εξισ
τρόπουσ:
-

με ςυςτθμζνθ επιςτολι - δζμα,

-

με ταχυμεταφορά, ςτθν διεφκυνςθ: ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8,
Ακινα 10561, τθλ. 2103377940, ςτο τμιμα «ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Το εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ
ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθσ απόδειξθσ αποςτολισ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ
που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ.
Ο φάκελοσ αίτθςθσ υποβάλλεται ςε ζνα και μόνο πρωτότυπο, το οποίο εξωτερικά κα
φζρει ετικζτα θ οποία εκτυπϊνεται από τον λογαριαςμό χριςτθ ςτο Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα.
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Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και διαφοροποιοφνται ανάλογα με τη
νομική μορφή τησ Επιχείρηςησ.
Α/Α

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

1.

Βεβαίωςθ Ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. ι/ και ιςοδφναμο
ζγγραφο (π.χ. βεβαίωςθ μεταβολισ), από τα οποία θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ
Α.Ε.» μπορεί να επιβεβαιϊςει:



το χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
τθ νομιμότθτα του τόπου υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ

Σε περίπτωςθ που θ επζνδυςθ πραγματοποιθκεί ςε υποκατάςτθμα
διαφορετικό από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω ςτοιχεία κα πρζπει να
προςκομιςτοφν υποχρεωτικά και για το υποκατάςτθμα.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλό αντίγραφο
2.

Για τισ Α.Ε. με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ
2. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
3. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ (αντίγραφο των ςελίδων
του βιβλίου μετόχων όπου αναγράφεται θ μετοχικι ςφνκεςθ,
κεωρθμζνο από το Διευκφνοντα Σφμβουλο με θμερομθνία τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
4. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει
να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΕΡΕ με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ
2. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
3. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ εταιρικισ ςφνκεςθσ (αντίγραφο των ςελίδων
του βιβλίου εταίρων όπου αναγράφεται θ εταιρικι ςφνκεςθ,
κεωρθμζνο από τον διαχειριςτι με θμερομθνία τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
4. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει
να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΟΕ και ΕΕ
1. Λδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ και πιςτοποιθτικό από το οικείο
Ρρωτοδικείο περί μθ τροποποίθςθσ, νόμιμα δθμοςιευμζνο,
2. Κεωρθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι ότι εξακολουκεί να
είναι διαχειριςτισ τθσ εταιρίασ και ότι θ εταιρικι ςφνκεςθ, όπωσ
προκφπτει από το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ, ιςχφει.
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3. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει
να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ μθτρικι εταιρεία
Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ
1. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ του επιχειρθματία και όλεσ τισ
τροποποιιςεισ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ
πρόταςθσ (ταυτίηεται με το δικαιολογθτικό «1» παραπάνω και δεν
υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ του).
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα.
3.

Επιχειριςεισ με υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν:
Λςολογιςμοί-αποτελζςματα χριςθσ (μόνο για όςεσ επιχειριςεισ είναι
υποχρεωμζνεσ να ςυντάςςουν) για τισ τρεισ τελευταίεσ κλειςμζνεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ.

Πλεσ οι επιχειριςεισ:
Φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε3 για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. Σε
περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει ςε πίνακα και
διαχωριςμόσ ανά ζτοσ των ςτοιχείων του κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν
προ φόρων και αποςβζςεων με κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν
ιςοηυγίων. Στθν περίπτωςθ όπου για το τελευταίο οικονομικό ζτοσ δεν
υπάρχουν επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία τότε υποβάλλονται
-

-

(Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ) Λςοηφγιο του
Δεκεμβρίου τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ κακϊσ
επίςθσ και ςτοιχεία αποτφπωςθσ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ, τα
οποία κα φζρουν ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ κακϊσ και υπογραφι
του νομίμου εκπροςϊπου και του λογιςτι
(Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β’ κατθγορίασ) Φωτοαντίγραφο
εκκακαριςτικισ
διλωςθσ
ΦΡΑ
ι
φωτοαντίγραφα
των
υποβαλλόμενων περιοδικϊν του προθγοφμενου ζτουσ.

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα. Στισ περιπτϊςεισ που αντί των δθλϊςεων Ε3
υποβάλλονται προςωρινά φορολογικά οικονομικά ςτοιχεία, τα αντίγραφα κα
πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ και
ςφραγιςμζνα από τθν επιχείρθςθ.
4.

Ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν) για τισ τρεισ τελευταίεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ. Στο ζντυπο Ε7 κα πρζπει εμφανϊσ να παρουςιάηονται
οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά εργαηόμενο τθσ επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ
όπου δεν ζχει υποβλθκεί το Ε7 για το πλζον πρόςφατο οικονομικό ζτοσ
υποβάλλονται οι ΑΡΔ του προθγοφμενου ζτουσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

5.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν
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οποία κα αναφζρονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ τα
παρακάτω:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

το ςυγκεκριμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο ι μζροσ αυτοφ δεν ζχει
επιχορθγθκεί, ενταχκεί, ι υποβλθκεί προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ
ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ
πόρουσ.
ζχει υποβάλλει κατά μζγιςτο μία μόνο επενδυτικι πρόταςθ ανά ΕΡ/
ΡΕΡ τθσ δράςθσ
δεν ζγιναν δαπάνεσ ζργου πριν από το χρόνο ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ
των δαπανϊν, δθλαδι τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ
τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ του δικαιοφχου ςτθ Δράςθ “digi-content”
ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου των Οδθγϊν τθσ Δράςθσ και
ςυμφωνεί με αυτοφσ
ςε περίπτωςθ υποβολισ προςωρινϊν φορολογικϊν ςτοιχείων για
φορολογικά ςτοιχεία και οικονομικά δεδομζνα και τθν απαςχόλθςθ
εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ, τθροφνται όλοι οι όροι επιλεξιμότθτασ
τθσ ενότθτασ 4.3 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ δράςθσ «digi- content»
ότι όλα τα αναγραφόμενα ςτοιχεία που υποβλικθκαν με τθν
θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και τα αναγραφόμενα ςτοιχεία ςτθν
ζντυπθ μορφι με όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι αλθκι
και ακριβι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τουσ.
ςυμφωνεί και εξουςιοδοτεί τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. να
διαςταυρϊςει τα δθλοφμενα και καταχωρθμζνα ςτοιχεία
θλεκτρονικισ αίτθςθσ του φορζα με οποιονδιποτε Δθμόςιο Φορζα
κρικεί ςκόπιμο ι απαιτθτό.
ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου ςυμφωνεί
ςτθν δθμοςίευςθ τθσ επωνυμίασ τθσ εταιρίασ του, του τίτλου τθσ
πράξθσ και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, ςτον κατάλογο
των δικαιοφχων που δθμοςιεφεται θλεκτρονικά (τουλάχιςτον ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» και του ΕΣΡΑ 2007-2013).
Το φψοσ των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (De minimis) που ζχει
λάβει θ επιχείρθςθ ι πρόκειται να λάβει ςε περίπτωςθ ζνταξθσ
πράξθσ κατά το τρζχον και τα προθγοφμενα δφο (2) οικονομικά ζτθ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ενιςχφςεων από το ΤΕΜΡΜΕ) από τθν
θμερομθνία ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ είναι «……………………..» ευρϊ.
Στην περίπτωςη που η επιχείρηςη δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςη, θα
το αναγράφει ςτην υπεφθυνη δήλωςη.
ςυμφωνεί ότι ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακριβειϊν ςτθ αίτθςθ
υποβολισ μετά τθν ζνταξθ του ζργου, αυτό απεντάςςεται και θ τυχόν
λθφκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ επιςτρζφεται εντόκωσ.

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από
αρμόδια δθμόςια αρχι
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Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι νόμιμθ απαλλαγι εξ’ αυτισ ι
Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ, περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ άδειασ λειτουργίασ
Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ εγγραφισ ςε οικείο Επιμελθτιριο.

ΡΟΣΟΧΘ: Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και
επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια αρχι
ΡΟΣΟΧΘ: Θ άδεια λειτουργίασ ι το πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ
κα πρζπει να είναι ςε απλά αντίγραφα
7.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν
οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο:
•
•

θ μθ γεωργικι ιδιότθτα των μετόχων του φορζα τθσ επζνδυςθσ.
ότι οι μζτοχοι του φορζα τθσ επζνδυςθσ δεν αποτελοφν μζλοσ
αγροτικισ οικογζνειασ.
Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου του ςυνθμμζνου ςτθν
προκιρυξθ παραρτιματοσ ςτθν ενότθτα 11 / Ραράρτθμα V
«Ραρεμβάςεισ ςτο παραγωγικό περιβάλλον» και ότι ανικει ι δεν
ανικει ςε οικιςμό ΟΡΑΑΧ.
Θ επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αποκλειςτικισ
χρθματοδότθςθσ ζργων από το ΕΓΤΑΑ και μπορεί να χρθματοδοτθκεί
από το παρόν πρόγραμμα του ΕΤΡΑ.

•

•

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από
αρμόδια δθμόςια αρχι
8.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν
οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο:
Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν από Υπθρεςίεσ Ψθφιακοφ Ρεριεχομζνου (όπωσ ορίηεται
ςτον Οδθγό Υποβολισ τθσ Δράςθσ)(€)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του
Οδθγοφ Υποβολισ, είναι: για το οικονομικό ζτοσ ν ……………….….. για το
οικονομικό ζτοσ ν-1………………………. για το οικονομικό ζτοσ ν-2……………………….
ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από
αρμόδια δθμόςια αρχι

9.

Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που ςυνιςτοφν
τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ.
Σθμειϊνεται ότι:
-

-

Οι προςφορζσ για τον εξοπλιςμό / λογιςμικό πρζπει να είναι
αναλυτικζσ με αναφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
μθχανθμάτων / εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςυνοδευόμενεσ από ςχετικά
prospectus.
Οι προςφορζσ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν κα πρζπει αναγκαςτικά να
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περιλαμβάνουν: ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπό και αναλυτικά τα
περιεχόμενα των παραδοτζων που κα αναπτυχκοφν / εξεταςκοφν.
οι προςφορζσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει
να φζρουν τα ςτοιχεία του προμθκευτι *ςφραγίδα και υπογραφι, ι
εκτφπωςθ ςελίδασ παραγγελίασ εάν πρόκειται για αγορά μζςω
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ+, να ζχουν θμερομθνία από τθν
προκιρυξθ τθσ Δράςθσ και μεταγενζςτερθ και να είναι ςε ιςχφ κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ κακϊσ και για εφλογο χρονικό
διάςτθμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου
Επενδυτικοφ Σχεδίου.

Θ μθ υποβολι αναλυτικϊν και τεκμθριωμζνων προςφορϊν ςφμφωνα με τισ
παραπάνω επιςθμάνςεισ δφναται να οδθγιςει και ςε απόρριψθ τθσ ςχετικισ
δαπάνθσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλά αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ ςε
περίπτωςθ προςφορϊν από θλεκτρονικά καταςτιματα
10.

Ριςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ από διαπιςτευμζνο φορζα (ςε
περίπτωςθ απάντθςθσ με ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ1 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ).
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

11.

Τραπεηικζσ ςυμβάςεισ ςτθν περίπτωςθ που πραγματοποιοφνται on-line
πλθρωμζσ (απάντθςθ ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ2 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ)2.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

2

ύκβαζε / αίηεζε γηα web banking ΔΕΝ απνηειεί έγθπξν δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ ηεθκεξίωζε
on –line πωιήζεωλ ππεξεζηώλ / πξνϊόληωλ
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7. Ραράρτθμα Ι – Ζντυπα Υποβολισ Αίτθςθσ
7.1.

Θλεκτρονικό Ερωτθματολόγιο Υποβολισ

Α. Γενικά Στοιχεία δικαιοφχου που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
A.1.

Στοιχεία Δικαιοφχου / Τόποσ Υλοποίθςθσ Επζνδυςθσ
Οδόσ – Αρικμόσ
Τ.Κ.

Διεφκυνςθ
Δικαιοφχου /
Τόποσ

Ρεριφζρεια
Νομόσ
Διμοσ
Δθμοτικό
Διαμζριςμα
Τθλζφωνο

Στοιχεία
Επικοινωνίασ

Φαξ
e-mail

Δ.Ο.Υ. Δικαιοφχου
Θμερομθνία Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ Δικαιοφχου
Ρεριοχι
ΟΡΑΑΧ

Ο τόποσ
υλοποίθςθσ
βρίςκεται ςε
περιοχι ΟΡΡΑΧ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

Α.2. Στοιχεία Επιχείρθςθσ
Επωνυμία
Διακριτικόσ Τίτλοσ
Δραςτθριότθτα Επιχείρθςθσ
*Επιλογι νομικισ μορφισ επιχείρθςθσ από λίςτα+
Νομικι Μορφι
Α.Ε.

Ε.Ρ.Ε.

Α.Φ.Μ.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Ατομικι

(9ψθφία)

Δ.Ο.Υ. Επιχείρθςθσ
Οδόσ – Αρικμόσ
Διεφκυνςθ Ζδρασ

Τ.Κ.
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Α.2. Στοιχεία Επιχείρθςθσ
Ρεριφζρεια
Νομόσ
Διμοσ
Δθμοτικό Διαμζριςμα
Τθλζφωνο 1 (ςτακερό)
Τθλζφωνο 2 (ςτακερό)
Φαξ
Website
e-mail Επιχείρθςθσ
Θμερομθνία Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ Επιχείρθςθσ
Είδοσ Βιβλίων

A.3.

Β’

Γ’

Στοιχεία Νομίμου Εκπροςϊπου Επιχείρθςθσ

Επϊνυμο
Πνομα
ΑΦΜ
Τθλζφωνο
(ςτακερό)
Τθλζφωνο
(κινθτό)
e-mail

Α.4.

Στοιχεία Υπεφκυνου Ζργου

Επϊνυμο
Πνομα
ΑΦΜ
Τθλζφωνο
(ςτακερό)
Τθλζφωνο
(κινθτό)
e-mail
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Α.5. Κωδικοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) τουλάχιςτον 4ψιφιοι (2008 κωδικοποίθςθ)
Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το πλζον πρόςφατο
υποβλθκζν ζντυπο Ε3 ι με βάςθ ςχετικι Διλωςθ μεταβολισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ
(Ρεδίο 705 του Ε3)
Κ.Α.Δ. Μεγαλφτερων Ακακάριςτων Εςόδων ςφμφωνα με το πλζον πρόςφατο
υποβλθκζν ζντυπο Ε3 (Ρεδίο 761 του Ε3)

Α.6

Στοιχεία εταίρων ι μετόχων του Φορζα Επζνδυςθσ

Είδοσ Ρροςϊπου

Φυςικό Ρρόςωπο

Νομικό Ρρόςωπο

Μζτοχοσ εκτόσ Ελλάδοσ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

. .

. .

Ονοματεπϊνυμο ι
Επωνυμία
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ροςοςτό (%)
Οδόσ – Αρικμόσ
Νομόσ
Διεφκυνςθ
Διμοσ
Τ.Κ.
Τθλζφωνο (ςτακερό)
Τθλζφωνο (κινθτό)
Φαξ
e-mail
Κζςθ του Εταίρου /
Μετόχου ςτο Φορζα τθσ
Επζνδυςθσ
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Στοιχεία ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων (ποςοςτό ςυμμετοχισ
>=50%)
Μζτοχοσ

ι

Λίςτα από Α6 ι/και Φορζασ Επζνδυςθσ

Επωνυμία Συνδεδεμζνθσ
Επιχείρθςθσ
Είναι εκτόσ Ελλάδοσ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ροςοςτό ςυμμετοχισ (%)

Α.8

Στοιχεία ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων (ποςοςτό ςυμμετοχισ >=25%
και <50%)

Συνεργαηόμενοσ
Μζτοχοσ ι Φορζασ
Συνεργαηόμενθ
Επιχείρθςθ
Είναι εκτόσ Ελλάδοσ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ροςοςτό ςυμμετοχισ
(%)
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Α9. Συγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα
Ζχει ςυμμετάςχει ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ ι οι ςυνδεδεμζνεσ/ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ αναφζρκθκαν ςτισ ενότθτεσ Α6, Α7, Α8 ςε
επιχορθγοφμενα προγράμματα το τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε.
1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006 ι προγενζςτερου αυτοφ;
ΝΑΛ
ΟΧΛ
Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ΝΑΙ, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί.
ΑΦΜ
Επωνυμία
Επιχείρθςθσ Επιχείρθςθσ

Ονομαςία
Ρρογράμματοσ

Τρζχουςα Φάςθ
Εξζλιξθσ του ζργου

Φορζασ Χοριγθςθσ
τθσ Ενίςχυςθσ

Θμερομθνία
ζγκριςθσ /
καταβολισ

Συνολικι
εγκεκριμζνθ/καταβλθκείςα
Επιχοριγθςθ (ςε €)

Σφνολο:
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B. Οικονομικά Στοιχεία τθσ Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
B1

Οικονομικά Στοιχεία του Φορζα που
υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο

Οικονομικό Ζτοσ
ν-2

Β1.1

Αρικμόσ απαςχολοφμενων
Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ)

ςε

Β1.2

Κφκλοσ Εργαςιϊν (€)

Β1.3

Σφνολο Ενεργθτικοφ (€)

B1.4

Κφκλοσ
Εργαςιϊν
από
Υπθρεςίεσ
Ψθφιακοφ Ρεριεχομζνου (όπωσ ορίηεται
ςτον Οδθγό Υποβολισ τθσ Δράςθσ)(€)

Β1.5

Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων (€)

ν-1

ν

Ετιςιεσ

Γ. Στοιχεία Επιχειρθματικισ Λειτουργίασ και Απόδοςθσ Δικαιοφχου
Γ1

Διακζτει ςε ιςχφ ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
προϊόντων/ διαδικαςιϊν από διαπιςτευμζνο φορζα;
ΝΑΛ

Γ2

ΟΧΛ

Θ επιχείρθςθ πραγματοποιεί on-line πλθρωμζσ;
ΝΑΛ

ΟΧΛ
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Δ. Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων & βακμολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δικαιοφχου
Ανάλογα με το μζγεκοσ του δικαιοφχου διαμορφϊνεται το ανϊτατο επιλζξιμο ποςό προχπολογιςμοφ ζργου
ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Σθμειϊνεται ότι το ελάχιςτο ποςό επενδυτικοφ ςχεδίου ςε κάκε περίπτωςθ
είναι 10.000,00€ ενϊ ςε κάκε περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ κάκε ζργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του
μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων,
αν δεν υπάρχουν τρεισ κλειςμζνεσ χριςεισ)).
Μζγεκοσ Δικαιοφχου / Ανϊτατα Ροςά Ρ/Υ
ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

100.000,00 €

ΜΙΚΘ

160.000,00 €

ΜΕΣΑΙΑ

300.000,00 €

ΜΕΓΑΛΘ

400.000,00 €

Στθν ενότθτα αυτι υπολογίηεται και θ βακμολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δικαιοφχου ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 8 – Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ.
Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθςιμοποιοφνται τρεισ διακριτζσ ομάδεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Θ
πρϊτθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εταιρικισ υπόςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλει
τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ. Θ δεφτερθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν χρθματο-οικονομικι επίδοςθ τθσ
επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, ι για όςο χρονικό διάςτθμα διακζτει οικονομικά ςτοιχεία
κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων. Θ τρίτθ ομάδα κριτθρίων αντιςτοιχεί ςε γενικότερα ηθτιματα
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων που υποβάλλουν τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ.
Τα κριτιρια βακμολογοφνται ςε δεκαδικι κλίμακα (με τρία δεκαδικά ψθφία) από το 0 ζωσ και το 10 και
ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηονται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Θ τελικι βακμολογία (ΤΒ)
τθσ αίτθςθσ προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογοφμενων κριτθρίων. Θ τελικι βακμολογία (ΤΒ)
τθσ αίτθςθσ ςτακμίηεται ςτθν κλίμακα από 1 ζωσ 100.
Βακμολογία

ςυγκριτικισ

αξιολόγθςθσ 1 ζωσ 100

δικαιοφχου
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Ε. Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα
Ε1.1 Τίτλοσ Επενδυτικοφ Σχεδίου

Ε1.2 Τίτλοσ Επενδυτικοφ Σχεδίου (ςτθν αγγλικι)

Ε1.3 Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου (όριο 2.500 χαρακτιρεσ)
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Ε1.4 Επιλογι Ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου («Καλάκι ενεργειϊν δαπανϊν»)
Επιλζξιμθ Ενζργεια

Ρεριοριςμοί

Ε(1): Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου

<=40%

1.1
Συλλογι, επεξεργαςία και εμπλουτιςμό του προσ
ψθφιοποίθςθ (μθ ψθφιακοφ) περιεχομζνου
1.2
Ψθφιοποίθςθ υπάρχοντοσ περιεχομζνου (μθ ψθφιακοφ) το
οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ςτο παρόν επενδυτικό ςχζδιο
Ε(2): Επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, εμπλουτιςμό, διαχείριςθ, μετατροπι
και διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια
2.1
Διαχείριςθ, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ και εμπλουτιςμό του
ψθφιακοφ περιεχομζνου
2.2

Υποχρεωτικι /
Ρροαιρετικι
Ρ
Ρ
Ρ

<=80%

Υ

√

Υ

√

Ρ

Διαχείριςθ ψθφιακϊν δικαιωμάτων

2.3
Μετάφραςθ και Μεταγλϊττιςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου
2.4
Διάκεςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε πολλαπλά κανάλια
(υποχρεωτικά ςε 2 τουλάχιςτον)
2.5
Διαχείριςθ και Ταξινόμθςθ με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ,
αποκικευςθσ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, ζγκριςθσ, ανακεϊρθςθσ και
παρακολοφκθςθσ εκδόςεων

Ρ

2.6
Θλεκτρονικζσ Ρλθρωμζσ για το ψθφιακό περιεχόμενο
2.7
Σχεδιαςμό και Διαχείριςθ ροισ εργαςιϊν και
επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (workflow management)
2.8
Διαχείριςθ τθσ ςυνεργαςίασ (collaboration) για τθ
δθμιουργία, επεξεργαςία, τεκμθρίωςθ, και ολοκλιρωςθ του προσ
διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου
2.9
Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ (geo-location
services) για τθ διάκεςθ του ευρυηωνικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου
Ε(3): Ρροβολι και προϊκθςθ του ψθφιακοφ περιεχομζνου μζςω
Διαδικτφου, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων ςφγχρονων
μζςων

Ρ

Υ

Ρ
Ρ

Ρ
<=20%

Υ

Ρ

3.4

Ρ

Συνδρομι για προβολι ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ

3.5
Μζτρθςθ τθσ διάχυςθσ-διάδοςθσ του περιεχομζνου
Ε(4): Αξιοποίθςθ και Εμπορικι Εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ
περιεχομζνου

√

Υ

√

Υ

√

Ρ
<=20%

Ρ
Ρ

Δθμιουργία πλάνου εμπορικισ εκμετάλλευςθσ

4.2
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ζρευνεσ αγορϊν
4.3
Ρλάνο αναβάκμιςθσ / επζκταςθσ του
περιεχομζνου

√

Ρ

3.1
Δθμιουργία του ψθφιακοφ υλικοφ προϊκθςθσ
3.2
Συνδρομι δυνατότθτασ διάκεςθσ του υλικοφ προϊκθςθσ ςε
θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ
3.3
Βελτιςτοποίθςθ τθσ αναηιτθςθσ του ψθφιακοφ
περιεχομζνου (ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ)

4.1

Επιλογι
Ενζργειασ
(√)

Ρ
ψθφιακοφ

4.4
Μελζτθ ζνταξθσ ςε ολοκλθρωμζνεσ ψθφιακζσ αγορζσ
4.5
Σχεδιαςμό Επενδυτικοφ Σχεδίου και Διαχείριςθ τθσ
υλοποίθςθσ του

Ρ
Ρ
Ρ
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Ε2. Χρονοδιάγραμμα επζνδυςθσ
Επιλζξιμθ

Ζναρξθ

Διάρκεια

Ενζργεια

(Μινασ)

(Μινεσ)

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Μ9

Μ10

Μ11

Μ12

Ε(1)
Ε(2)
Ε(3)
Ε(4)

54

Οδεγόο Τπνβνιήο

digi-content

ΣΤ. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και ζλεγχοσ δαπανϊν
ΣΤ1. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου Ενίςχυςθσ
Ρίνακασ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου
Επιλζξιμθ

Κατθγορία

Κατθγορία Επιτρεπόμενθσ

Επιλζξιμα

Αναλυτικι

Μονάδα

Υποενζργεια

Δαπάνθσ

Δαπάνθσ

Κόςτθ

Ρεριγραφι

Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι

Συνολικό

Επιλζξιμο

Μονάδασ

Κόςτοσ (€)

Ροςό (€)

Ρρομθκευτισ

ΑΦΜ

Αρικμόσ

Θμερομθνία

Ρρομθκευτι

Ρροςφοράσ

Ρροςφοράσ

Δαπάνθσ προσ
προμικεια

Συνολικό Κόςτοσ Επζνδυςθσ:
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ΣΤ2. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ επιλζξιμων ενεργειϊν
Ρεριγραφι

Κόςτοσ Ενζργειασ
ςε ευρϊ

Πρια Ενζργειασ

Ε(1)
….
Ε(2)
…..
Ε(3)
…..
Ε(4)
…..
Σφνολο Ενεργειϊν Επενδυτικοφ Σχεδίου

>10.000 ευρϊ

Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ
Μθ επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ

(Σθμειϊνεται ότι ςτον πίνακα ενεργειϊν κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ και τα όρια που
τίκενται ςτθν παράγραφο 4.7.1 του παρόντοσ οδθγοφ)

ΣΤ3. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ δαπανϊν ενεργειϊν
Ρεριγραφι

Κόςτοσ δαπάνθσ ςε

Πρια Δαπανϊν

ευρϊ
ΚΔ(1)
….
ΚΔ(2)
…..
ΚΔ(3)
…..
Σφνολο Δαπανϊν Επενδυτικοφ Σχεδίου

>10.000 ευρϊ

Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ
Μθ επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ

(Σθμειϊνεται ότι ςτον πίνακα δαπανϊν κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ και τα όρια που
τίκενται ςτθν παράγραφο 4.7.2 του παρόντοσ οδθγοφ)

56

Οδεγόο Τπνβνιήο digi-content

Η. Δικαιολογθτικά
Α/Α
1.

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

Ζντυπθ Υποβολι

Βεβαίωςθ Ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ
Δ.Ο.Υ. ι/ και ιςοδφναμο ζγγραφο (π.χ. βεβαίωςθ
μεταβολισ), από τα οποία θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ
Α.Ε.» μπορεί να επιβεβαιϊςει:



το χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
τθ νομιμότθτα του τόπου υλοποίθςθσ τθσ
επζνδυςθσ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

Σε περίπτωςθ που θ επζνδυςθ πραγματοποιθκεί ςε
υποκατάςτθμα διαφορετικό από τθν ζδρα τθσ
επιχείρθςθσ τα ανωτζρω ςτοιχεία κα πρζπει να
προςκομιςτοφν υποχρεωτικά και για το
υποκατάςτθμα.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε
αντίγραφο
2.

πρωτότυπθ

μορφι

ι

απλό

Για τισ Α.Ε. με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
5. ΦΕΚ ςφςταςθσ
6. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
7. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ μετοχικισ
ςφνκεςθσ (αντίγραφο των ςελίδων του
βιβλίου μετόχων όπου αναγράφεται θ
μετοχικι ςφνκεςθ, κεωρθμζνο από το
Διευκφνοντα Σφμβουλο με θμερομθνία τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ
πρόταςθσ).
8. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ
δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ
αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει να υποβάλλουν
και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ
μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΕΡΕ με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
5. ΦΕΚ ςφςταςθσ
6. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
7. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ εταιρικισ ςφνκεςθσ
(αντίγραφο των ςελίδων του βιβλίου
εταίρων όπου αναγράφεται θ εταιρικι
ςφνκεςθ, κεωρθμζνο από τον διαχειριςτι
με θμερομθνία τθν θμερομθνία υποβολισ
τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
8. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ
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δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ
αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει να υποβάλλουν
και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ
μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΟΕ και ΕΕ
4. Λδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ και
πιςτοποιθτικό από το οικείο Ρρωτοδικείο
περί μθ τροποποίθςθσ, νόμιμα
δθμοςιευμζνο,
5. Κεωρθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του
διαχειριςτι ότι εξακολουκεί να είναι
διαχειριςτισ τθσ εταιρίασ και ότι θ εταιρικι
ςφνκεςθ, όπωσ προκφπτει από το ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ, ιςχφει.
6. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ
δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ
αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει να υποβάλλουν
και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ
μθτρικι εταιρεία
Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ
2. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ του
επιχειρθματία και όλεσ τισ τροποποιιςεισ
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
επενδυτικισ πρόταςθσ (ταυτίηεται με το
δικαιολογθτικό «2» παραπάνω και δεν
υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ του).
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα.
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3.

Επιχειριςεισ
ιςολογιςμϊν:

με

υποχρζωςθ

ζκδοςθσ

Λςολογιςμοί-αποτελζςματα χριςθσ (μόνο για όςεσ
επιχειριςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να ςυντάςςουν)
για τισ τρεισ τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ
χριςεισ.

Πλεσ οι επιχειριςεισ:
Φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε3 για τισ τρεισ τελευταίεσ
διαχειριςτικζσ
χριςεισ.
Σε
περιπτϊςεισ
υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει
ςε πίνακα και διαχωριςμόσ ανά ζτοσ των ςτοιχείων
του κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων
και αποςβζςεων με κατάκεςθ των ςχετικϊν
ακροιςτικϊν ιςοηυγίων. Στθν περίπτωςθ όπου για
το τελευταίο οικονομικό ζτοσ δεν υπάρχουν
επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία τότε υποβάλλονται
-

-

(Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γ’
κατθγορίασ) Λςοηφγιο του Δεκεμβρίου τθσ
τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ
χριςθσ
κακϊσ επίςθσ και ςτοιχεία
αποτφπωςθσ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ,
τα οποία κα φζρουν ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ κακϊσ και υπογραφι του
νομίμου εκπροςϊπου και του λογιςτι
(Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β’
κατθγορίασ)
Φωτοαντίγραφο
εκκακαριςτικισ
διλωςθσ
ΦΡΑ
ι
φωτοαντίγραφα των υποβαλλόμενων
περιοδικϊν του προθγοφμενου ζτουσ.

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα. Στισ περιπτϊςεισ
που αντί των δθλϊςεων Ε3 υποβάλλονται
προςωρινά φορολογικά οικονομικά ςτοιχεία, τα
αντίγραφα κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από
τον λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ και ςφραγιςμζνα από
τθν επιχείρθςθ.
4.

Ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν)
για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. Στο
ζντυπο Ε7 κα πρζπει εμφανϊσ να παρουςιάηονται
οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά εργαηόμενο τθσ
επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ όπου δεν ζχει
υποβλθκεί το Ε7 για το πλζον πρόςφατο
οικονομικό ζτοσ υποβάλλονται οι
ΑΡΔ του
προθγοφμενου ζτουσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα
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5.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από
τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και
ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ,
ςτθν οποία κα αναφζρονται από τον νόμιμο
εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ τα παρακάτω:
•

•

•

•

•

•

•

•

το ςυγκεκριμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο ι
μζροσ αυτοφ δεν ζχει
επιχορθγθκεί, ενταχκεί, ι υποβλθκεί προσ
ζγκριςθ
χρθματοδότθςθσ
ςε
άλλο
πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από
εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ.
ζχει υποβάλλει κατά μζγιςτο μία μόνο
επενδυτικι πρόταςθ ανά ΕΡ/ ΡΕΡ τθσ
δράςθσ
δεν ζγιναν δαπάνεσ ζργου πριν από το
χρόνο ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ των
δαπανϊν, δθλαδι τθν θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ
τθσ
υποβολισ
τθσ
θλεκτρονικισ αίτθςθσ του δικαιοφχου ςτθ
Δράςθ “digi-content”
ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου των
Οδθγϊν τθσ Δράςθσ και ςυμφωνεί με
αυτοφσ
ςε περίπτωςθ υποβολισ προςωρινϊν
φορολογικϊν ςτοιχείων για φορολογικά
ςτοιχεία και οικονομικά δεδομζνα και τθν
απαςχόλθςθ
εργαηομζνων
ςτθν
επιχείρθςθ, τθροφνται όλοι οι όροι
επιλεξιμότθτασ τθσ ενότθτασ 4.3 του
Οδθγοφ Υποβολισ τθσ δράςθσ «digicontent»
ότι όλα τα αναγραφόμενα ςτοιχεία που
υποβλικθκαν με τθν
θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και τα
αναγραφόμενα ςτοιχεία ςτθν ζντυπθ
μορφι
με
όλα
τα
υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά είναι αλθκι και ακριβι τθ
ςτιγμι τθσ υποβολισ τουσ.
ςυμφωνεί και εξουςιοδοτεί τθν Ψθφιακζσ
Ενιςχφςεισ Α.Ε. να διαςταυρϊςει τα
δθλοφμενα και καταχωρθμζνα ςτοιχεία
θλεκτρονικισ αίτθςθσ του φορζα με
οποιονδιποτε Δθμόςιο Φορζα κρικεί
ςκόπιμο ι απαιτθτό.
ςε
περίπτωςθ
ζγκριςθσ
τθσ

ΝΑΛ

ΟΧΛ
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•

•

χρθματοδότθςθσ του ζργου ςυμφωνεί ςτθν
δθμοςίευςθ τθσ επωνυμίασ τθσ εταιρίασ
του, του τίτλου τθσ πράξθσ και του ποςοφ
τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, ςτον
κατάλογο
των
δικαιοφχων
που
δθμοςιεφεται θλεκτρονικά (τουλάχιςτον
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ
ΑΕ» και του ΕΣΡΑ 2007-2013).
Το φψοσ των ενιςχφςεων ιςςονοσ
ςθμαςίασ (De minimis) που ζχει λάβει θ
επιχείρθςθ ι πρόκειται να λάβει ςε
περίπτωςθ ζνταξθσ πράξθσ κατά το τρζχον
και τα προθγοφμενα δφο (2) οικονομικά ζτθ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ενιςχφςεων
από το ΤΕΜΡΜΕ) από τθν θμερομθνία
ζνταξθσ
τθσ
πρόταςθσ
είναι
«……………………..» ευρϊ.
Στην περίπτωςη που η επιχείρηςη δεν ζχει
λάβει καμία ενίςχυςη, θα το αναγράφει
ςτην υπεφθυνη δήλωςη.
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακριβειϊν
ςτθ αίτθςθ υποβολισ μετά τθν ζνταξθ του
ζργου, αυτό απεντάςςεται και θ τυχόν
λθφκείςα
δθμόςια
χρθματοδότθςθ
επιςτρζφεται εντόκωσ.

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το
γνιςιο του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια
αρχι
6.





Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι νόμιμθ
απαλλαγι εξ’ αυτισ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.
1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ
με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, περί μθ
απαίτθςθσ φπαρξθσ άδειασ λειτουργίασ
Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ εγγραφισ
ςε οικείο Επιμελθτιριο.

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να
είναι πρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο
του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια αρχι
ΡΟΣΟΧΘ: Θ άδεια λειτουργίασ ι το
πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ κα πρζπει να
είναι ςε απλά αντίγραφα
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7.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από
τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και
ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ,
ςτθν οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο
εκπρόςωπο:
•

θ μθ γεωργικι ιδιότθτα των μετόχων του
φορζα τθσ επζνδυςθσ.
ότι οι μζτοχοι του φορζα τθσ επζνδυςθσ
δεν
αποτελοφν
μζλοσ
αγροτικισ
οικογζνειασ.
Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου του
ςυνθμμζνου
ςτθν
προκιρυξθ
παραρτιματοσ
ςτθν
ενότθτα
11
Ραράρτθμα
V
«Ραρεμβάςεισ
ςτο
παραγωγικό περιβάλλον» και ότι ανικει ι
δεν ανικει ςε οικιςμό ΟΡΑΑΧ.
Θ επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ
αποκλειςτικισ χρθματοδότθςθσ ζργων από
το ΕΓΤΑΑ και μπορεί να χρθματοδοτθκεί
από το παρόν πρόγραμμα του ΕΤΡΑ.

•

•

•

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το
γνιςιο του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια
αρχι
8.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από
τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και
ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ,
ςτθν οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο
εκπρόςωπο:
Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν από Υπθρεςίεσ Ψθφιακοφ
Ρεριεχομζνου (όπωσ ορίηεται ςτον Οδθγό
Υποβολισ τθσ Δράςθσ)(€)» ςφμφωνα με τθν
ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Υποβολισ, είναι: για το
οικονομικό ζτοσ ν ……………….….. για το οικονομικό
ζτοσ ν-1………………………. για το οικονομικό ζτοσ ν2……………………….
ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το
γνιςιο του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια
αρχι

9.

Ρροςφορζσ από τουσ
επιλζξιμεσ δαπάνεσ
προτεινόμενθ επζνδυςθ.

προμθκευτζσ για τισ
που ςυνιςτοφν τθν

Σθμειϊνεται ότι:
-

Οι προςφορζσ για τον εξοπλιςμό /
λογιςμικό πρζπει να είναι αναλυτικζσ με
αναφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
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-

-

μθχανθμάτων / εφαρμογϊν λογιςμικοφ
ςυνοδευόμενεσ από ςχετικά prospectus.
Οι προςφορζσ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν
κα πρζπει αναγκαςτικά να περιλαμβάνουν:
ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπό και αναλυτικά τα
περιεχόμενα των παραδοτζων που κα
αναπτυχκοφν / εξεταςκοφν.
οι προςφορζσ που ςυνιςτοφν τθν
προτεινόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει να
φζρουν τα ςτοιχεία του προμθκευτι
*ςφραγίδα και υπογραφι, ι εκτφπωςθ
ςελίδασ παραγγελίασ εάν πρόκειται για
αγορά μζςω θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ+,
να ζχουν θμερομθνία από τθν προκιρυξθ
τθσ Δράςθσ και μεταγενζςτερθ και να είναι
ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
πρόταςθσ κακϊσ και για εφλογο χρονικό
διάςτθμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
υλοποίθςθ
του
προτεινόμενου
Επενδυτικοφ Σχεδίου.

Θ μθ υποβολι αναλυτικϊν και τεκμθριωμζνων
προςφορϊν ςφμφωνα με τισ παραπάνω
επιςθμάνςεισ δφναται να οδθγιςει και ςε
απόρριψθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλά
αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ ςε περίπτωςθ
προςφορϊν από θλεκτρονικά καταςτιματα
10.

Ριςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ από
διαπιςτευμζνο φορζα (ςε περίπτωςθ απάντθςθσ
με ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ1 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ).

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα
11.

Τραπεηικζσ ςυμβάςεισ ςτθν περίπτωςθ που
πραγματοποιοφνται on-line πλθρωμζσ (απάντθςθ
‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ2 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ)3.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

3

ύκβαζε / αίηεζε γηα web banking ΔΕΝ απνηειεί έγθπξν δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ ηεθκεξίωζε on –line
πωιήζεωλ ππεξεζηώλ / πξνϊόληωλ
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8. Ραράρτθμα ΙΙ - Ρρότυπα Υπεφκυνων Δθλϊςεων
8.1.

Υπεφκυνθ Διλωςθ 1 / Δικαιολογθτικό Νο 5

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα Παηέξα:

Επώλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Επώλπκν Μεηέξαο:

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:

Α.Φ.Μ:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Σόπνο Καηνηθίαο:
Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Fax:

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

1. Τν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ή κέξνο απηνύ δελ έρεη επηρνξεγεζεί, εληαρζεί, ή ππνβιεζεί
πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζε άιιν πξόγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή θνηλνηηθνύο
πόξνπο.
2. Έρσ ππνβάιιεη θαηά κέγηζην κία κόλν επελδπηηθή πξόηαζε αλά ΕΠ/ ΠΕΠ ηεο δξάζεο
3. Δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ από ην ρξόλν έλαξμεο ηεο επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ, δειαδή ηελ
εκεξνκελία ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ του δικαιοφχου ςτθν παροφςα

Δράςθ
4. Έιαβα ζαθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Οδεγώλ ηεο Δξάζεο θαη ζπκθσλώ κε απηνύο
5. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζσξηλώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθά
δεδνκέλα θαη ηελ απαζρόιεζε εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηεξνύληαη όινη νη όξνη επηιεμηκόηεηαο
ηνπ Οδεγνύ Υπνβνιήο ηεο δξάζεο «digi-content»
6. Όια ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή θαζώο θαη ηα
αλαγξαθόκελα ζηνηρεία ζηελ έληππε κνξθή κε όια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη
αθξηβή ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπο.
7. Σπκθσλώ θαη εμνπζηνδνηώ ηελ Χεθηαθέο Εληζρύζεηο Α.Ε. λα δηαζηαπξώζεη ηα δεινύκελα θαη
θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ θνξέα κε νπνηνλδήπνηε Δεκόζην Φνξέα θξηζεί
ζθόπηκν ή απαηηεηό.

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
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(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα

8. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ ζπκθσλώ ζηε δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο
εηαηξίαο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνύ ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ
δηθαηνύρσλ πνπ δεκνζηεύεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Χεθηαθέο Εληζρύζεηο
ΑΕ» θαη ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013).
9. Τν ύςνο ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis) πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε ή πξόθεηηαη λα
ιάβεη ζε πεξίπησζε έληαμεο πξάμεο θαηά ην ηξέρνλ θαη ηα δύν (2) πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρύζεσλ από ην ΤΕΜΠΜΕ) από ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξόηαζεο
είλαη «……………………..» επξώ
Ή
ε Επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε
10. Σπκθσλώ όηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηώλ ζηε αίηεζε ππνβνιήο κεηά ηελ έληαμε ηνπ
έξγνπ, απηό απεληάζζεηαη θαη ε ηπρόλ ιεθζείζα δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε επηζηξέθεηαη εληόθσο

Ηκεξνκελία:

……….20……

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

65

Οδεγόο Τπνβνιήο digi-content

8.2.

Υπεφκυνθ Διλωςθ 2 / Δικαιολογθτικό 6

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα Παηέξα:

Επώλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Επώλπκν Μεηέξαο:

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:

Α.Φ.Μ:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Σόπνο Καηνηθίαο:
Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Fax:
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

Δελ απαηηείηαη ύπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επηρείξεζε κε επσλπκία «…………………………..», ΑΦΜ
……………………. Δ.Ο.Υ. ………………………
Ηκεξνκελία:

……….20……

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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Υπεφκυνθ Διλωςθ 3 / Δικαιολογθτικό 7

8.3.

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα Παηέξα:

Επώλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Επώλπκν Μεηέξαο:

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:

Α.Φ.Μ:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Σόπνο Καηνηθίαο:
Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Fax:
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

1. Οη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο δελ έρνπλ γεσξγηθή ηδηόηεηα
2. Οη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο δελ απνηεινύλ κέινο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο.
3. Έιαβα ζαθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ πξνθήξπμε παξαξηήκαηνο VΙΙΙ
(5)
«Παξεκβάζεηο ζην παξαγσγηθό πεξηβάιινλ» θαη όηη αλήθσ / δελ αλήθσ ζε νηθηζκό ΟΠΑΑΦ.
4. Η επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ από ην ΕΓΤΑΑ θαη
κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην παξόλ πξόγξακκα ηνπ ΕΤΠΑ.
Ηκεξνκελία:

……….20……

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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8.4.

Υπεφκυνθ Διλωςθ 4 / Δικαιολογθτικό 8

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα Παηέξα:

Επώλπκν Παηέξα:

Όλνκα Μεηέξαο:

Επώλπκν Μεηέξαο:

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:

Α.Φ.Μ:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Σόπνο Καηνηθίαο:
Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Fax:
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν από Υπθρεςίεσ Ψθφιακοφ Ρεριεχομζνου (όπωσ ορίηεται ςτον Οδθγό Υποβολισ τθσ
Δράςθσ)(€)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Υποβολισ, είναι:


για το οικονομικό ζτοσ ν ……………………….



για το οικονομικό ζτοσ ν-1 ……………………….



για το οικονομικό ζτοσ ν-2 ……………………….
Ηκεξνκελία:

……….20……

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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9. Ραράρτθμα ΙΙΙ – Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά Κ.Α.Δ. 2008 που
είναι επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Κ.Α.Δ. 2008
18.11

Εθηύπωζε εθεκεξίδωλ

18.11.1

Τπηρεζίες εκηύπωζης εθημερίδων

18.12.12

Τπεξεζίεο εθηύπωζεο δηαθεκηζηηθώλ θαηαιόγωλ, θπιιαδίωλ, αθηζώλ θαη άιινπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ

18.12.13

Τπηρεζίες εκηύπωζης εθημερίδων και περιοδικών, ποσ εκδίδονηαι λιγόηερο από ηέζζερις θορές ηην εβδομάδα

18.12.14

Τπεξεζίεο εθηύπωζεο βηβιίωλ, ραξηώλ, πδξνγξαθηθώλ ή παξόκνηωλ δηαγξακκάηωλ θάζε είδνπο, εηθόλωλ, ζρεδίωλ θαη
θωηνγξαθηώλ, ηαρπδξνκηθώλ δειηαξίωλ

58.11.1

Έθδνζε έληππωλ βηβιίωλ

58.11.11

Έθδνζε έληππωλ δηδαθηηθώλ βηβιίωλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ

58.11.12

Έθδνζε έληππωλ βηβιίωλ επαγγεικαηηθνύ, ηερληθνύ θαη αθαδεκαϊθνύ πεξηερνκέλνπ

58.11.13

Έθδνζε έληππωλ παηδηθώλ βηβιίωλ

58.11.14

Έθδνζε έληππωλ ιεμηθώλ θαη εγθπθινπαηδεηώλ

58.11.15

Έθδνζε έληππωλ αηιάληωλ θαη άιιωλ βηβιίωλ κε ράξηεο

58.11.16

Έθδνζε έληππωλ ραξηώλ θαη πδξνγξαθηθώλ ή παξόκνηωλ δηαγξακκάηωλ, ζε άιιε κνξθή εθηόο βηβιίνπ

58.11.19

Έθδνζε έληππωλ βηβιίωλ, θπιιάδηωλ θάζε είδνπο, θαη παξόκνηωλ εηδώλ

58.11.2

Έθδνζε βηβιίωλ ζε δίζθν, ηαηλία ή άιια θπζηθά κέζα

58.11.3

Παξαγωγή επηγξακκηθώλ (on line) βηβιίωλ

58.11.4

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε βηβιία

58.11.41

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε βηβιία, έληππεο κνξθήο

58.11.42

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε βηβιία, ειεθηξνληθήο κνξθήο

58.11.5

Εθδόζεηο βηβιίωλ κε ακνηβή ή βάζεη ζύκβαζεο

58.12

Έθδνζε ηειεθωληθώλ θαη θάζε είδνπο θαηαιόγωλ

58.12.1

Έθδνζε θαηαιόγωλ ηειεθωληθώλ, ηαρπδξνκηθώλ δηεπζύλζεωλ θαη θάζε είδνπο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιινπο θπζηθνύο θνξείο

58.12.2

Παξαγωγή επηγξακκηθώλ (on line) θαηαιόγωλ ηειεθωληθώλ, ηαρπδξνκηθώλ δηεπζύλζεωλ θαη θάζε είδνπο

58.12.3

Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο θαηαιόγωλ ηειεθωληθώλ, ηαρπδξνκηθώλ δηεπζύλζεωλ θαη θάζε είδνπο

58.13

Έθδνζε εθεκεξίδωλ

58.13.1

Έθδνζε έληππωλ εθεκεξίδωλ

58.13.2

Παξαγωγή επηγξακκηθώλ (on line) εθεκεξίδωλ

58.13.3

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε εθεκεξίδεο

58.13.31

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε εθεκεξίδεο, έληππεο κνξθήο

58.13.32

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε εθεκεξίδεο, ειεθηξνληθήο κνξθήο

58.14.1

Έθδνζε έληππωλ πεξηνδηθώλ θάζε είδνπο

58.14.11

Έθδνζε έληππωλ πεξηνδηθώλ γεληθνύ ελδηαθέξνληνο

58.14.12

Έθδνζε έληππωλ πεξηνδηθώλ επηρεηξεκαηηθνύ, επαγγεικαηηθνύ θαη αθαδεκαϊθνύ πεξηερνκέλνπ

58.14.19

Έθδνζε άιιωλ έληππωλ πεξηνδηθώλ θάζε είδνπο

58.14.2

Παξαγωγή επηγξακκηθώλ (on line) πεξηνδηθώλ θάζε είδνπο

58.14.3

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε πεξηνδηθά

58.14.31

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε πεξηνδηθά, έληππεο κνξθήο

58.14.32

Δηάζεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ζε πεξηνδηθά, ειεθηξνληθήο κνξθήο

58.19.1

Άιιεο ππεξεζίεο έθδνζεο εληύπωλ
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Κ.Α.Δ. 2008
58.19.11

Έθδνζε έληππωλ ηαρπδξνκηθώλ δειηαξίωλ, θαξηώλ κε επρέο θαη παξόκνηωλ

58.19.12

Έθδνζε έληππωλ εηθόλωλ, ζρεδίωλ θαη θωηνγξαθηώλ

58.19.13

Έθδνζε έληππωλ ραιθνκαληώλ θαη εκεξνιόγηωλ

58.19.14

Έθδνζε έληππωλ αζθξάγηζηωλ γξακκαηόζεκωλ, ραξηόζεκωλ θαη παξόκνηωλ· ραξηνζεκαζκέλνπ ραξηηνύ· επηηαγώλ·
ραξηνλνκηζκάηωλ, ηίηιωλ κεηνρώλ, κεξηζκάηωλ ή νκνιόγωλ θαη παξόκνηωλ έγγξαθωλ ηίηιωλ

58.19.15

Έθδνζε έληππνπ εκπνξηθνύ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ, εκπνξηθώλ θαηαιόγωλ θαη παξόκνηωλ εηδώλ

58.19.19

Έθδνζε άιινπ έληππνπ πιηθνύ

58.19.2

Παξαγωγή άιινπ επηγξακκηθνύ (on line) πεξηερόκελνπ

58.19.21

Παξαγωγή επηγξακκηθνύ (on line) πεξηερόκελνπ γηα ελειίθνπο

58.19.29

Παξαγωγή άιινπ επηγξακκηθνύ (on line) πεξηερόκελνπ π.δ.θ.α.

58.21

Έθδνζε παηρληδηώλ γηα ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο

58.21.1

Έθδνζε παηρληδηώλ ππνινγηζηή, πνπ δηαζέηνληαη ζπζθεπαζκέλα

58.21.2

Έθδνζε παηρληδηώλ ππνινγηζηή, πνπ θαηεβάδνληαη (download) από ην Internet

58.21.3

Δηάζεζε παηρληδηώλ ζε απ' επζείαο (on line) ζύλδεζε

58.29.3

Έθδνζε ινγηζκηθνύ, πνπ θαηεβάδεηαη (download) από ην Internet

59.1

Παξαγωγή θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθώλ πξνγξακκάηωλ

59.11

Δξαζηεξηόηεηεο παξαγωγήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθώλ πξνγξακκάηωλ

59.11.1

Τπεξεζίεο παξαγωγήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

59.11.11

Τπεξεζίεο παξαγωγήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ

59.11.11.01

Τπεξεζίεο παξαγωγήο εθπαηδεπηηθώλ ηαηληώλ

59.11.11.02

Τπεξεζίεο παξαγωγήο ηειενπηηθώλ ηαηληώλ

59.11.12

Τπεξεζίεο παξαγωγήο ηαηληώλ πξνώζεζεο ή δηαθεκηζηηθώλ θαη βίληεν

59.11.12.01

Τπεξεζίεο βηληενζθνπήζεωλ γηα πξνώζεζε πωιήζεωλ

59.11.12.02

Τπεξεζίεο παξαγωγήο δηαθεκηζηηθώλ ηαηληώλ

59.11.13

Άιιεο ππεξεζίεο παξαγωγήο ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

59.11.2

Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

59.11.21

Τπεξεζίεο δηάζεζεο πξωηνηύπωλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

59.11.22

Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ

59.11.23

Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ θαη άιινπ πεξηερνκέλνπ βίληεν ζε δίζθν, ηαηλία ή άιιν θπζηθό κέζν

59.11.23.01

Τπεξεζίεο δηάζεζεο βηληενζθνπήζεωλ, εθηόο δηαθεκηζηηθώλ θαη εθηόο εθδειώζεωλ

59.11.24

Τπεξεζίεο δηάζεζεο ηαηληώλ θαη άιιωλ βίληεν, πνπ θαηεβάδνληαη (download) από ην Internet

59.11.3

Πώιεζε δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ ή ρξόλνπ ζε ηαηλίεο, βίληεν θαη ηειενπηηθά πξνϊόληα

59.13.12

Άιιεο ππεξεζίεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο

59.13.12.01

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κε πνζνζηά θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ

59.14

Δξαζηεξηόηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ

59.14.1

Τπεξεζίεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ

59.14.10.01

Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξάθνπ

59.20.1

Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο θαη δωληαλήο εγγξαθήο ήρνπ· παξαγωγή πξωηνηύπωλ ερνγξαθήζεωλ

59.20.11

Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο

59.20.12

Τπεξεζίεο δωληαλήο εγγξαθήο ήρνπ

59.20.13

Παξαγωγή πξωηνηύπωλ ερνγξαθήζεωλ

59.20.2

Τπεξεζίεο παξαγωγήο ξαδηνθωληθνύ πξνγξάκκαηνο· παξαγωγή πξωηνηύπωλ ξαδηνθωληθνύ πξνγξάκκαηνο

59.20.21

Τπεξεζίεο παξαγωγήο ξαδηνθωληθνύ πξνγξάκκαηνο
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59.20.22

Παξαγωγή πξωηνηύπωλ ξαδηνθωληθνύ πξνγξάκκαηνο

59.20.3

Τπεξεζίεο κνπζηθώλ εθδόζεωλ

59.20.31

Τπεξεζίεο παξαγωγήο έληππεο κνπζηθήο

59.20.32

Τπεξεζίεο παξαγωγήο παξηηηνύξωλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή

59.20.33

Τπεξεζίεο παξαγωγήο κνπζηθώλ δίζθωλ, ηαηληώλ ή άιιωλ εγγξαθώλ κνπζηθήο ζε θπζηθά κέζα

59.20.34

Τπεξεζίεο παξαγωγήο άιιωλ δίζθωλ θαη ηαηληώλ ήρνπ

59.20.35

Τπεξεζίεο θαηεβάζκαηνο (downloads) κνπζηθήο

59.20.4

Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο αθνπζηηθώλ πξωηνηύπωλ

60.1

Ραδηνθωληθέο εθπνκπέο

60.10.1

Τπεξεζίεο ξαδηνθωληθώλ εθπνκπώλ

60.10.11

Τπεξεζίεο ξαδηνθωληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθπνκπώλ

60.10.11.01

Τπεξεζίεο δηθηύνπ ξαδηνθωλίαο εζληθήο εκβέιεηαο, εθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο εκπνξηθνύ ραξαθηήξα

60.10.11.02

Τπεξεζίεο ξαδηνθωληθνύ ζηαζκνύ ηνπηθήο εκβέιεηαο

60.10.12

Παξαγωγή πξωηνηύπωλ ξαδηνθωληθήο εθπνκπήο

60.10.2

Τπεξεζίεο παξαγωγήο πξνγξακκάηωλ ξαδηνθωληθήο ζπρλόηεηαο (θαλαιηνύ)

60.10.3

Δηάζεζε ρξόλνπ ξαδηνθωληθήο δηαθήκηζεο

60.2

Σειενπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο

60.20.1

Τπεξεζίεο ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο

60.20.11

Τπεξεζίεο ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζύλδεζε, εθηόο ζπλδξνκεηηθώλ

60.20.11.01

Τπεξεζίεο δηθηύνπ ηειεόξαζεο εζληθήο εκβέιεηαο, εθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο εκπνξηθνύ ραξαθηήξα

60.20.11.02

Τπεξεζίεο ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ηνπηθήο εκβέιεηαο

60.20.12

Άιιεο ππεξεζίεο ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζύλδεζε, εθηόο ζπλδξνκεηηθώλ

60.20.13

Τπεξεζίεο ηειενπηηθνύ ζπλδξνκεηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζύλδεζε

60.20.14

Άιιεο ππεξεζίεο ηειενπηηθνύ ζπλδξνκεηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο

60.20.2

Παξαγωγή πξωηνηύπωλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ

60.20.3

Τπεξεζίεο παξαγωγήο πξνγξακκάηωλ ηειενπηηθνύ θαλαιηνύ

60.20.31

Τπεξεζίεο παξαγωγήο πξνγξακκάηωλ ηειενπηηθνύ θαλαιηνύ, εθηόο ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο

60.20.32

Τπεξεζίεο παξαγωγήο πξνγξακκάηωλ ζπλδξνκεηηθώλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ

60.20.4

Δηάζεζε ηειενπηηθνύ δηαθεκηζηηθνύ ρξόλνπ

63.11.2

Μεηάδνζε ζπλερνύο ξνήο εηθόλαο θαη ήρνπ

63.11.21

Μεηάδνζε ζπλερνύο ξνήο εηθόλαο

63.11.22

Μεηάδνζε ζπλερνύο ξνήο ήρνπ

63.12

Δηθηπαθέο πύιεο (web portals)

63.12.1

Παξαγωγή πεξηερόκελνπ δηθηπαθώλ ππιώλ (web portals)

63.9

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ πιεξνθνξίαο

63.91

Δξαζηεξηόηεηεο πξαθηνξείωλ εηδήζεωλ

63.91.1

Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθώλ πξαθηνξείωλ

63.91.11

Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθώλ πξαθηνξείωλ πξνο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά

63.91.11.01

Τπεξεζίεο παξνρήο δεκνζηνγξαθηθνύ πιηθνύ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνύ ηύπνπ

63.91.12

Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθώλ πξαθηνξείωλ πξνο νπηηθναθνπζηηθά κέζα

63.99.2

Παξαγωγή πξωηνηύπωλ ζπιινγώλ δεδνκέλωλ/ πιεξνθνξηώλ
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10. Ραράρτθμα IV - Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι
επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ λόγω του κανόνα de
minimis
ΜΘ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΚΑΔ 2008
ΚΑΔ 2008

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ

01.1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

Καλλιζργεια μθ πολυετϊν φυτϊν.

01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
02.30.20
02.30.30
01.29.30

01.11.41

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

02.10.30.01

05
08.92
84
97
99

Ηωϊκι παραγωγι
Μικτζσ γεωργοκτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ
Υποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ
και δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι
Κιρα, τοποκζτθςθ παγίδων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ
Συλλογι φυςικοφ φελλοφ, που διακζτεται
ακατζργαςτοσ ι με απλι κατεργαςία
Συλλογι μερϊν φυτϊν, χορταριϊν, βρφων και
λειχινων, κατάλλθλων για διακοςμθτικι χριςθ
Καλλιζργεια φυτικϊν υλϊν που χρθςιμοποιοφνται
για ςπαρτοπλεκτικι, παραγζμιςμα, βάτεσ, βαφι ι
δζψθ
Καλλιζργεια ςόργου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

Καλλιζργεια χριςτουγεννιάτικων δζνδρων, που
διακζτονται κομμζνα
Υπθρεςίεσ μεταφοράσ κορμϊν δζντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια

02.40.10.06
03

Ρολλαπλαςιαςμόσ Φυτϊν

Καλλιζργεια δαςυλλίων για περιοδικι ξυλεία προσ
παραςκευι χαρτοπολτοφ
Καλλιζργεια φυτϊριων ελάτων

02.10.30.02
01.29.20

Ρολυετείσ καλλιζργειεσ

Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ
Εξόρυξθ τφρφθσ
Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα· υποχρεωτικι
κοινωνικι αςφάλιςθ
Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν
οικιακοφ προςωπικοφ
Δραςτθριότθτεσ εξωχϊριων οργανιςμϊν και
φορζων
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11. Ραράρτθμα V - Ραρεμβάςεισ ςτο παραγωγικό περιβάλλον
Οι παρεμβάςεισ ςτο Ραραγωγικό Ρεριβάλλον, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του άξονα 3 του ΡΑΑ, που αφορά ςτθ διαφοροποίθςθ
τθσ αγροτικισ οικονομίασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, ςυνδζονται µε μζτρα τα οποία
περιλαμβάνουν:
- διαφοροποίθςθ προσ µθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ
- ςτιριξθ για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων (όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθ ςφςταςθ
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
- ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων.
Τα κριτιρια διαχωριςμοφ, οι όροι και οι προχποκζςεισ, για παρεμβάςεισ από γεωργοφσ και µθ γεωργοφσ, ςτισ περιοχζσ
εφαρμογισ του Άξονα 3 του ΡΑΑ, ορίηονται ςτα παρακάτω ςθμεία.
Διαφοροποίθςθ προσ µθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ - Επενδφςεισ από γεωργοφσ
Οι γεωργοί, όπωσ θ ιδιότθτα αυτι προςδιορίηεται από το εκάςτοτε Εκνικό κεςμικό πλαίςιο, οι αςφαλιςμζνοι ςτον ΟΓΑ και τα
µζλθ των νοικοκυριϊν τουσ, μποροφν να χρθματοδοτθκοφν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (ςφμφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τθ
δθμιουργία, τον εκςυγχρονιςμό και τθν επζκταςθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων, κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ
τθσ Επιτροπισ.
Ενδεικτικζσ δράςεισ είναι οι εξισ:
• Μικρισ δυναμικότθτασ υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, ζωσ 40 κλίνεσ
• Χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ
• Επιςκζψιμα αγροκτιματα
• Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (π.χ. εναλλακτικζσ μορφζσ
τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ κλπ.).
• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγι ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικζσ μονάδεσ
• Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν
• Επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ
• Βελτίωςθ επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, εκτόσ των όςων προβλζπονται από
τθ νομοκεςία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ µε ςκοπό τθν ίδια κατανάλωςθ ΑΡΕ, γεωκερμίασ κλπ.).
Κα ςυγχρθματοδοτθκοφν επίςθσ ενζργειεσ για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθµάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και απόκτθςθ
ποιοτικϊν ςθµάτων.
Πςον αφορά τισ επενδφςεισ από γεωργοφσ ςτον τουριςµό, αυτζσ χρθµατοδοτοφνται αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ, µζχρι
φψουσ ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ 600.000 ευρϊ. Μεγαλφτερου ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ επενδφςεισ ςτον τοµζα του
τουριςµοφ, κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΡΑ.
Επίςθσ, οι παρεµβάςεισ από γεωργοφσ ςτθ µεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ χρθµατοδοτοφνται αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ,
µζχρι φψουσ ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ 300.000 ευρϊ. Μεγαλφτερου ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ επενδφςεισ ςτουσ τοµείσ
τθσ µεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν, κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΡΑ.

∆ιαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονοµίασ / Επενδφςεισ από µθ γεωργοφσ
Βαςικζσ αρχζσ που κα διζπουν τα κριτιρια διαχωριςµοφ για επενδφςεισ από µθ γεωργοφσ, όπωσ ορίςκθκαν ανωτζρω, ςτουσ
τοµείσ τθσ µεταποίθςθσ, εµπορίασ, υπθρεςιϊν και τουριςµοφ είναι οι παρακάτω:






Γεωγραφικό κριτιριο. Για τισ περιοχζσ εφαρµογισ των Ολοκλθρωµζνων Ρρογραµµάτων Ανάπτυξθσ Αγροτικοφ
Χϊρου (ΟΡΑΑΧ), που κα είναι ορεινζσ και µειονεκτικζσ, κατά τθν ζννοια του Καν.1698/05 και που κα
προςδιοριςτοφν µετά τθν ςυνεξζταςθ µιασ ςειράσ παραµζτρων, θ χρθµατοδότθςθ αντίςτοιχων επενδφςεων κα γίνει
από το ΕΓΤΑΑ. Θ χρθµατοδότθςθ από το ΕΓΤΑΑ δεν κα αφορά ςε ∆θµοτικά ∆ιαµερίςµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
Φψοσ Ρροχπολογιςµοφ. Στισ παραπάνω περιοχζσ, οι παρεµβάςεισ ςτθ µεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ από το ΕΓΤΑΑ
δεν κα υπερβαίνουν τισ 300.000 € (ςυνολικόσ προχπολογιςµόσ). Οι επενδφςεισ ςτον τουριςµό για ίδρυςθ και
εκςυγχρονιςµό µε αφξθςθ δυναµικότθτασ (µε προςκικθ κακ’ φψοσ και κατ’ επζκταςθ) χρθµατοδοτοφνται, για τισ
ίδιεσ περιοχζσ, αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ και µζχρι φψουσ ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ 600.000€.
Κλαδικό κριτιριο. Θ εξειδίκευςθ του κριτθρίου αυτοφ, ςτουσ κλάδουσ τθσ µεταποίθςθσ, εµπορίου και υπθρεςιϊν,
παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ αφορά ςτουσ κλάδουσ/παρεµβάςεισ που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν
αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ.
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Ρίνακασ : Κλάδοι που κα ςυγχρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ
Κωδικόσ
4
ΣΤΑΚΟΔ

4

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

153.3

Ραραγωγι ηαχαρωδϊν προϊόντων από φροφτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ

158.2

Ραραγωγι φρυγανιϊν, μπιςκότων, παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ

158.4

Ραραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν

158.5

Ραραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και παρόμοιων αλευρωδϊν προϊόντων

158.6

Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ

158.9

Ραραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ μ.α.κ.

159.1

Ραραγωγι αποςταγμζνων αλκοολοφχων ποτϊν

172

Υφαντιρια

175.1

Ταπθτουργία

182.1

Καταςκευι ενδυμάτων εργαςίασ

192.0

Καταςκευι ειδϊν ταξιδίου, τςαντϊν και παρόμοιων ειδϊν, ειδϊν ςελοποιίασ και
ςαγματοποιίασ

201.0

Ρριόνιςμα, πλάνιςμα και εμποτιςμόσ ξφλου

203.0

Καταςκευι ξυλουργικϊν προϊόντων για τθν οικοδομικι

205.2

Καταςκευι ειδϊν από φελλό και ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικι

212.1

Καταςκευι κυματοειδοφσ χαρτιοφ και χαρτονιοφ και ειδϊν ςυςκευαςίασ από χαρτί και
χαρτόνι.

241.4

Ραραγωγι άλλων οργανικϊν βαςικϊν χθμικϊν ουςιϊν (παραγωγι ξυλάνκρακα)

245.1

Ραραγωγι ςαπουνιϊν και απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτίλβωςθσ

246.3

Ραραγωγι αικζριων ελαίων

261.3

Καταςκευι κοίλου γυαλιοφ

262.1

Καταςκευι κεραμικϊν ειδϊν οικιακισ χριςθσ και κεραμικϊν διακοςμθτικϊν ειδϊν

262.5

Καταςκευι άλλων κεραμικϊν προϊόντων

286.1

Καταςκευι ειδϊν μαχαιροποιίασ

286.2

Καταςκευι εργαλείων

293.9

Καταςκευι άλλων γεωργικϊν και δαςοκομικϊν μθχανθμάτων

361.1

Καταςκευι καρεκλϊν και κακιςμάτων

361.2

Καταςκευι άλλων επίπλων για γραφεία και καταςτιματα

361.3

Καταςκευι άλλων επίπλων κουηίνασ

361.4

Καταςκευι άλλων επίπλων

362.9

Καταςκευι κοςμθμάτων και ςυναφϊν ειδϊν

363.0

Καταςκευι μουςικϊν οργάνων

521.2

Ραντοπωλεία

522.5

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδϊν και λοιπϊν ποτϊν

525.5

Λιανικό εμπόριο αναμνθςτικϊν ειδϊν και ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ

528.1

Επιςκευι υποδθμάτων κάκε είδουσ και άλλων δερμάτινων ειδϊν

Σηαηηζηηθή Ταμηλόκεζε ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Δξαζηεξηόηεηαο, Εζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Ειιάδαο.
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923.1

Καλλιτεχνικι και λογοτεχνικι δθμιουργία και ερμθνεία

923.2

Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

923.3

Υπαίκριεσ ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ και πάρκα αναψυχισ

930.1

Ρλφςιμο και ςτεγνό κακάριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων

930.2

Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων

930.4

Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΘΜΩΝ & ∆ΘΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΡΑΑΧ (ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟ∆Ο 2007 – 2013)
∆ιµοι νοµοφ Αιτωλοακαρνανίασ

6. ∆ιµοσ Κοντοβαηαίνθσ

1. ∆ιµοσ Αλυηίασ

7. ∆ιµοσ Λαγκαδίων

2. ∆ιµοσ Αµφιλοχίασ (∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο,
Βαρετάδα)

8. ∆ιµοσ Λεωνιδίου

3. ∆ιµοσ Ανακτορίου (εκτόσ του ∆.∆. Βονίτςθσ)
4. ∆ιµοσ Αποδοτίασ

9. ∆ιµοσ Τροπαίων
10. ∆ιµοσ Φαλαιςίασ
11. Κ. Κοςµά

5. ∆ιµοσ Αςτακοφ
6. ∆ιµοσ Κζρµου
7. ∆ιµοσ Λνάχου
8. ∆ιµοσ Ραλαίρου
9. ∆ιµοσ Μεδεϊνοσ
10. ∆ιµοσ Μενιδίου (∆.∆. Φλωριάδα)
11. ∆ιµοσ Ναυπάκτου (∆.∆. Αφροξυλιά, Βοµβοκοφ,
Βλαχοµάνδρασ, ∆άφνθ,
Μαµουλάδα, Νεόκαςτρο, Ραλαιοχωράκι, Ριτςιναιίκα,
ιγάνι, Σκάλα)

∆ιµοι νοµοφ Άρτασ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ιµοσ Αγνάντων
∆ιµοσ Ακαµανίασ
∆ιµοσ Γεωργίου Καραϊςκάκθ
∆ιµοσ Θρακλείασ
∆ιµοσ Ξθροβουνίου
∆ιµοσ Ρζτα
∆ιµοσ Τετραφυλίασ
Κ. Κεοδωριανϊν
Κ. Μελιςςουργϊν

12. ∆ιµοσ Ραναιτωλικοφ

∆ιµοι νοµοφ Αχαΐασ

13. ∆ιµοσ Ραραβόλασ

1. ∆ιµοσ Αιγείρασ (εκτόσ ∆.∆. Αιγείρασ, Αιγϊν)

14. ∆ιµοσ Ραρακαµπυλίων

2. ∆ιµοσ Αιγίου (∆.∆. Ρτζρθσ)

15. ∆ιµοσ Ρλατάνου

3. ∆ιµοσ Ακράτασ (∆.∆. Αγίασ Βαρβάρασ, Βαλιµισ,
Ηαροφχλθσ, Μεςορρουγίου,

16. ∆ιµοσ Ρυλλινθσ
17. ∆ιµοσ Στράτου (∆.∆. Καςτράκι)
18. ∆ιµοσ Φυτειϊν

∆ιµοι νοµοφ Αργολίδασ
1. ∆ιµοσ Αςκλθπιείου (∆∆ Λυγουριοφ. Αγ. ∆θµθτρίου,
Αδαµίου, Αρκαδικοφ)

Ρεριςτζρασ, Ρλατάνου)
4. ∆ιµοσ Αροανίασ
5. ∆ιµοσ Καλαβρφτων
6. ∆ιµοσ Λευκαςίου
7. ∆ιµοσ Ραϊων
8. ∆ιµοσ Τριταίασ

2. ∆ιµοσ Επιδαφρου

9. ∆ιµοσ Φαρρϊν

3. ∆ιµοσ Ερµιόνθσ

10. Κ. Λεοντίου

4. ∆ιµοσ Κρανιδίου (εκτόσ ∆.∆. Κρανιδίου)

11. Κ. Καλεντηίου

5. ∆ιµοσ Μιδζασ (∆∆ Αραχναίου, Μιδζασ)
6. ∆ιµοσ Μυκθναίων (∆∆ Ρρόςυµνασ, Λιµνϊν)

∆ιµοι νοµοφ Βοιωτίασ
1. ∆ιµοσ Αλιάρτου (∆.∆. Ευαγγελίςτριασ)

∆ιµοι νοµοφ Αρκαδίασ

2. ∆ιµοσ ∆αφλειασ

1. ∆ιµοσ Τυροφ

3. ∆ιµοσ ∆ερβενοχωρίων

2. ∆ιµοσ Βαλτετςίου

4. ∆ιµοσ ∆ιςτόµου

3. ∆ιµοσ Βόρειασ Κυνουρίασ (∆∆ Άςτρουσ, Αγ. Σοφίασ, Αγ.
Γεωργίου, Αγ.Ρζτρου, Βερβενϊν, ∆ολιανϊν, Ζλατου,
Καράτουλα, Καςτανίτςασ, Καςτρίου, Κουτροφφων,
Μελίγουσ, Μεςοράχθσ, Νζασ Χϊρασ, Ξθροπθγαδίου,
Ρερδικόβρυςθσ, Ρλατανάσ, Ρλατάνου, Ρράςτου, Σίταινασ,
Στόλου, Χαράδρου, Ωριάσ, Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρζα)

5. ∆ιµοσ Κεςπιζων

4. ∆ιµοσ Θραίασ
5. ∆ιµοσ Κλείτοροσ

6. ∆ιµοσ Κθβαίων (∆.∆. Νεοχωρακίου, Αµπελοχϊρι)
7. ∆ιµοσ Κίςβθσ
8. ∆ιµοσ Κορϊνειασ (∆.∆. Κορϊνειασ, Αγ. Άννα, Αγ.
Τριάδα)
9. ∆ιµοσ Λεβαδζων (oικιςµοί Ανάλθψθ, Ηερίκι του ∆.∆.
Λεβαδζων)
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10. ∆ιµοσ Ρλαταιϊν

4. ∆ιµοσ Μεταξάδων

11. ∆ιµοσ Τανάγρασ (∆.∆. Αςωπία, Καλλικζα)

5. ∆ιµοσ Ορφζα (∆∆ Κυριακισ, Μαυροκκλθςίου, Μικροφ
∆ερείου)

12. ∆ιµοσ Χαιρωνείασ
13. Κ. Κυριακίου
14. ∆ιµοσ Ακραιφνίασ

6. ∆ιµοσ Σουφλίου (∆.∆. ∆αδιάσ, Οικιςµοί Σιδθροφσ &
Γιαννοφλθ του ∆.∆.
Σουφλίου)
7. ∆ιµοσ Τριγϊνου

∆ιµοι νοµοφ Γρεβενϊν
1. ∆ιµοσ Γόργιανθσ

8. ∆ιµοσ Τυχεροφ (∆.∆. Λευκίµθσ)
9. ∆ιµοσ Ορεςτιάδασ (εκτόσ του ∆.∆. Ορεςτιάδασ)

2. ∆ιµοσ Κεόδωρου Ηιάκα
3. ∆ιµοσ Αγ. Κοςµά
4. Κ. Αβδελλά
5. Κ. ∆οτςικοφ
6. Κ. Μεςολουρίου
7. Κ. Ρεριβολίου
8. Κ. Σαµαρίνθσ
9. Κ. Σµίξθσ
10. Κ. Φιλιππαίων

∆ιµοι νοµοφ Εφβοιασ
1. ∆ιµοσ Αµαρυνκίων(εκτόσ του ∆.∆. Αµάρυνκοσ)
2. ∆ιµοσ Αυλϊνοσ
3. ∆ιµοσ ∆ιρφφων
4. ∆ιµοσ ∆υςτίων
5. ∆ιµοσ Ελυµνίων
6. ∆ιµοσ Καρφςτου(εκτόσ ∆.∆. Καρφςτου)
7. ∆ιµοσ Κθρζωσ
8. ∆ιµοσ Κονιςτρϊν
9. ∆ιµοσ Κφµθσ

∆ιµοι νοµοφ ∆ράµασ
1. ∆ιµοσ Κάτω Νευροκοπίου
2. ∆ιµοσ Ραρανεςτίου
3. Κ. Σιδθρόνερου

10. ∆ιµοσ Μαρµαρίου
11. ∆ιµοσ Μεςςαπίων(εκτόσ του ∆.∆. Ψαχνϊν)
12. ∆ιµοσ Νθλζωσ
13. ∆ιµοσ Σκφρου
14. ∆ιµοσ Στυραίων

∆ιµοι νοµοφ ∆ωδεκανιςου
1. ∆ιµοσ Αςτυπάλαιασ
2. ∆ιµοσ Ατταβφρου
3. ∆ιµοσ Καµείρου
4. ∆ιµοσ Καρπάκου
5. ∆ιµοσ Κάςου

15. ∆ιµοσ Ταµιναίων (εκτόσ του ∆.∆. Αλιβερίου)
16. Κ. Καφθρζωσ
17. ∆ιµοσ Ωρεϊν
18. ∆ιµοσ Αρτεµιςίου
19. ∆ιµοσ Λςτιαίασ (εκτόσ του ∆.∆. Λςτιαίασ)
20. Κοινότθτα Λιχάδοσ

6. ∆ιµοσ Μεγίςτθσ
7. ∆ιµοσ Νιςφρου
8. ∆ιµοσ Νότιασ όδου
9. ∆ιµοσ Σφµθσ
10. ∆ιµοσ Τιλου
11. ∆ιµοσ Χάλκθσ
12. Κ. Ολφµπου – Καρπάκου

∆ιµοι νοµοφ Ευρυτανίασ
1. ∆ιµοσ Αγράφων
2. ∆ιµοσ Απεραντίων
3. ∆ιµοσ Αςπροποτάµου
4. ∆ιµοσ Βίνιανθσ
5. ∆ιµοσ Φραγκίςτασ
6. ∆ιµοσ Ρρουςςοφ

∆ιµοι νοµοφ Ζβρου
1. ∆ιµοσ Βφςςασ
2. ∆ιµοσ ∆ιδυµοτείχου (εκτόσ του ∆.∆. ∆ιδυµοτείχου)
3. ∆ιµοσ Κυπρίνου

∆ιµοι νοµοφ Ηακφνκου
1. ∆ιµοσ Αρτεµιςίων (∆.∆. Αγ.
Κοιλιωµζνου (Αγ. Νικόλαοσ),Λοφχασ)

Λζοντοσ,

Γυρίου,
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2. ∆ιµοσ Ελατίων

2. ∆ιµοσ Ραραµυκιάσ

3. ∆ιµοσ Λαγανά (∆.∆. Αγαλά, Κερίου)

3. ∆ιµοσ Σαγιάδασ
4. ∆ιµοσ Φιλιατϊν

∆ιµοι νοµοφ Θλείασ

5. Κ. Σουλίου

1. ∆ιµοσ Αλιφείρασ

6. ∆ιµοσ Μαργαριτίου

2. ∆ιµοσ Ανδριτςαίνθσ
3. ∆ιµοσ Ηαχάρωσ (∆.∆. Καλλίδονα, Μθλζα, Μίνκθ,
Ταξιάρχεσ, οδινά, Σµζρνα, Μάκιςτοσ, Κουµουκζκρα,
Λζπρεο, Χρυςοχϊρι)
4. ∆ιµοσ Λαµπείασ
5. ∆ιµοσ Λαςιϊνοσ
6. ∆ιµοσ Ρθνείασ
7. ∆ιµοσ Σκιλλοφντοσ (∆.∆. Τρυπθτι, Γραίκα, Ρλατάνια)
8. ∆ιµοσ Φιγαλείασ
9. ∆ιµοσ Φολόθσ
10. ∆ιµοσ Ωλζνθσ

∆ιµοι νοµοφ Θεςςαλονίκθσ
1. ∆ιµοσ Αρζκουςασ
2. ∆ιµοσ Βαςιλικϊν (∆∆ Ρεριςτζρασ, Λιβαδίου, Αγ.
Αντωνίου)
3. ∆ιµοσ Βερτίςκου
4. ∆ιµοσ Καλλινδοίων
5. ∆ιµοσ Κορωνείασ (∆∆ Αρδαµερίου)
6. ∆ιµοσ Λαχανά
7. ∆ιµοσ Σοχοφ
8. ∆ιµοσ Χορτιάτθ (∆.∆. Χορτιάτθ)
9. ∆ιµοσ Αγίου Ακαναςίου (∆.∆. Ξθροχωρίου)

∆ιµοι νοµοφ Θµακίασ
1. ∆ιµοσ Βζροιασ (∆∆ Βερµίου, Γεωργιανϊν, Καςτανζασ,
Τριποτάµου, άχθσ, Αςωµάτων, Κουµαριάσ)
2. ∆ιµοσ ∆οβρά (όλα τα ∆.∆.)
3. ∆ιµοσ Μακεδονίδοσ
4. ∆ιµοσ Νάουςασ (εκτόσ του ∆.∆. Νάουςασ)
5. ∆ιµοσ Μελίκθσ
6. ∆ιµοσ Βεργίνασ

∆ιµοι νοµοφ Ιωαννίνων
1. ∆ιµοσ Άνω Καλαµά
2. ∆ιµοσ Άνω Ρωγωνίου
3. ∆ιµοσ Αγίου ∆θµθτρίου
4. ∆ιµοσ Ανατολικοφ Ηαγορίου
5. ∆ιµοσ ∆ελβινακίου
6. ∆ιµοσ Λάκκασ Σουλίου

∆ιµοι νοµοφ Θρακλείου
1. ∆ιµοσ Αγίασ Βαρβάρασ
2. ∆ιµοσ Αρκαλοχωρίου (∆∆ ∆εµατίου, Καραβάδου,
Καςάνου, Νιπθδιτου,Ραναγιάσ, Σκινιά)

7. ∆ιµοσ ∆ωδϊνθσ
8. ∆ιµοσ Εγνατίασ
9. ∆ιµοσ Εκάλθσ
10. ∆ιµοσ Ευρυµενϊν

3. ∆ιµοσ Αρχανϊν

11. ∆ιµοσ Ηίτςασ

4. ∆ιµοσ Βιάννου

12. ∆ιµοσ Καλπακίου

5. ∆ιµοσ Γοργολαΐνθ

13. ∆ιµοσ Κατςανοχωρίων

6. ∆ιµοσ Ηαροφ

14. ∆ιµοσ Κεντρικοφ Ηαγορίου

7. ∆ιµοσ Κρουςϊνα

15. ∆ιµοσ Μετςόβου

8. ∆ιµοσ οφβα

16. ∆ιµοσ Μολοςςϊν

9. ∆ιµοσ Τεµζνουσ

17. ∆ιµοσ Ρραµάντων

10. ∆ιµοσ Ραλιανισ

18. ∆ιµοσ Σελλϊν

11. ∆ιµοσ Τυλίςου

19. ∆ιµοσ Τηουµζρκων
20. ∆ιµοσ Τφµφθσ
21. Κ Ράπιγκου

∆ιµοι νοµοφ Θεςπρωτίασ

22. Κ. Συράκου

1. ∆ιµοσ Αχζροντα

23. Κ Βακυπζδου
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24. Κ. Καλαρρυτϊν
25. Κ. Ματςουκίου
26. Κ. Ρωγωνιανισ

2. ∆ιµοσ Καςςωπαίων (∆∆ Σινιϊν, Νθςακίου, Καςςιϊπθσ,
Γιµαρίου)
3. ∆ιµοσ Φαιάκων (∆∆ Σπαρτφλα, Ηυγοφ, Σγουράδων,
Σωκρακίου)

27. Κ. Λαβδάνθσ
28. Κ. ∆ίςτρατου
29. Κ. Βοβοφςθσ
30. Κ. Μθλζασ
31. ∆ιµοσ Ραςςαρϊνοσ
∆ιµοι νοµοφ Καβάλασ
1. ∆ιµοσ Ελευκερϊν (∆∆ Φωλιάσ, Μυρτόφυτου)
2. ∆ιµοσ Ορεινοφ
3. ∆ιµοσ Ριερζων (∆∆ Αυλισ, Μελιςςοκοµείου,
∆ωµατίων, Μεςορόπθσ, Μουςκζνθσ, Σιδθροχωρίου)

∆ιµοι νοµοφ Καρδίτςασ
1. ∆ιµοσ Αργικζασ
2. ∆ιµοσ Αχελϊου
3. ∆ιµοσ Καλλιφωνίου
4. ∆ιµοσ Μενελαΐδασ
5. ∆ιµοσ Μουηακίου
6. ∆ιµοσ εντίνθσ
7. ∆ιµοσ Ταµαςίου
8. Κ. Ανατ. Αργικζασ

∆ιµοι νοµοφ Κεφαλλθνίασ
1. ∆ιµοσ Ελειοφ-Ρρόνων
2. ∆ιµοσ Ερίςου
3. ∆ιµοσ Λκάκθσ
4. ∆ιµοσ Λειβακοφσ
5. ∆ιµοσ Ρυλαρζων
6. ∆ιµοσ Σάµθσ (∆.∆. Ρουλάτων, Ρυργίου, Χαλιωτάτων)
7. Κ. Οµαλϊν

∆ιµοι νοµοφ Κιλκίσ
1. ∆ιµοσ Αξιοφπολθσ
2. ∆ιµοσ Γουµζνιςςασ
3. ∆ιµοσ Ευρωποφ
4. ∆ιµοσ Κρουςςϊν
5. ∆ιµοσ Μουριϊν
6. ∆ιµοσ Ρολυκάςτρου (εκτόσ ∆∆ Ρολυκάςτρου)
7. Κ. Λιβαδίων
8. ∆ιµοσ ∆οιράνθσ
9. ∆ιµοσ Γαλλικοφ (εκτόσ του ∆.∆. Ρεδινοφ)

∆ιµοι νοµοφ Καςτοριάσ
1. ∆ιµοσ Αγίων Αναργφρων

10. ∆ιµοσ Ρικρολίµνθσ (∆.∆. Ανκοφφτου, Μικροκάµπου,
Νζου
Αγιονερίου,
Ραλαιοφ
Αγιονερίου,
Νζου
Γυναικοκάςτου)

2. ∆ιµοσ Ακριτϊν
3. ∆ιµοσ Μεςοποταµίασ

∆ιµοι νοµοφ Κοηάνθσ

4. ∆ιµοσ Βιτςίου

1. ∆ιµοσ Αςκίου

5. ∆ιµοσ Μωνοσ ∆ραγοφµθ

2. ∆ιµοσ Βελβεντοφ

6. ∆ιµοσ Κλειςοφρασ

3. ∆ιµοσ Μουρικίου

7. ∆ιµοσ Κορεςτίων

4. ∆ιµοσ Νεάπολθσ

8. ∆ιµοσ Νεςτορίου

5. ∆ιµοσ Τςοτυλίου

9. ∆ιµοσ Άργουσ Ορεςτικοφ (εκτόσ του ∆.∆. Άργουσ
Ορεςτικοφ)

6. Κ. Βλάςτθσ

10. Κ. Αρρζνων

7. Κ. Ρενταλόφου
8. ∆ιµοσ Βερµίου

11. Κ. Γράµµου
12. Κ. Καςτρακίου

∆ιµοι νοµοφ Κορινκίασ
1. ∆ιµοσ Ξυλοκάςτρου (εκτόσ του ∆.∆. Ξυλόκαςτρου)

∆ιµοι νοµοφ Κζρκυρασ
1. ∆ιµοσ Κιναλίου (∆∆ Ρερικειάσ, Λουτςϊν, Λαυκίου,
Ρεταλείασ, Νυµφϊν, Επίςκεψθσ, Κλθµατιάσ)

2. ∆ιµοσ Σαρωνικοφ
Γαλατακίου, Αγ. Λωάννθ)

(∆∆

Κατακαλίου,

Ακικίων,

3. ∆ιµοσ Σολυγείασ (∆∆ Σοφικοφ, Αγγελόκαςτρου,
Κορφοφ)

79

Οδεγόο Τπνβνιήο digi-content

4. ∆ιµοσ Στυµφαλίασ

Ροταµιάσ, Ζλαφου)

5. ∆ιµοσ Τενζασ (∆∆ Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίασ,
Χιλιοµοδίου, Αγ.

2. ∆ιµοσ Αντιχαςίων

Βαςιλείου, Κουταλά)

3. ∆ιµοσ Γόννων
4. ∆ιµοσ Ελαςςόνασ (εκτόσ ∆.∆. Ελλαςςόνοσ)

6. ∆ιµοσ Φενεοφ

5. ∆ιµοσ Ευρυµενϊν (∆∆ Καρίτςασ, Οµολίου, Στόµιου)
6. ∆ιµοσ Κάτω Ολφµπου (∆∆ Κρανζασ, Ρυργετοφ)

∆ιµοι νοµοφ Κυκλάδων
1. ∆ιµοσ Άνδρου

7. ∆ιµοσ Λακζρειασ
Μαρµαρινισ)

2. ∆ιµοσ ∆ρυµαλίασ

8. ∆ιµοσ Λιβαδίου

3. ∆ιµοσ Εξωµβοφργου (Τινοσ)

9. ∆ιµοσ Μακρυχωρίου (∆∆ Ραραποτάµου, Ελάτειασ,
Ευαγγελιςµοφ)

4. ∆ιµοσ Κορκίου

(∆∆

Ανατολισ,

∆ιµθτρασ,

10. ∆ιµοσ Μελιβοίασ (∆∆ Μελοιβίασ, Σωτθρίτςασ)

5. ∆ιµοσ Νάξου (εκτόσ του ∆.∆. Νάξου)

11. ∆ιµοσ Νζςςωνοσ (∆∆ Ρουρναρίου)

6. ∆ιµοσ Υδροφςασ

12. ∆ιµοσ Ολφµπου

7. Κ. Σικίνου

13. ∆ιµοσ Ροταµιάσ

8. Κ. Φολζγανδρου

14. ∆ιµοσ Σαρανταπόρου

9. Κ. Κιµϊλου

15. Κ. Αµπελακίων

10. Κ. Ανάφθσ

16. Κ. Βερδικοφςθσ

11. Κ. Ρανόρµου (Τινοσ)

17. Κ. Καρυάσ

12. Κ. Κουφονθςίων

18. Κ. Τςαριτςάνθσ

13. Κ. Θράκλειασ
14. Κ. Σχοινοφςςασ

∆ιµοι νοµοφ Λαςικίου

15. Κ. ∆ονοφςασ

1. ∆ιµοσ Λεράπετρασ (∆∆ Νζων Μάλων, Ανατολισ,
Γδοχίων,
Καλαµαφκασ,
Μακρυλίασ,
Μεςελζρων,
Μουρνίων, Μφκων, Μφρτου, ίηθσ)

16. Κ. Οίασ

∆ιµοι νοµοφ Λακωνίασ

2. ∆ιµοσ Λτάνου

1. ∆ιµοσ Ανατολικισ Μάνθσ

3. ∆ιµοσ Λεφκθσ

2. ∆ιµοσ Γερόνκρων

4. ∆ιµοσ Μακρφ Γιαλοφ

3. ∆ιµοσ Γυκείου (εκτόσ του ∆.∆. Γυκείου)

5. ∆ιµοσ Οροπεδίου Λαςικίου

4. ∆ιµοσ Ηάρακα

6. ∆ιµοσ Σθτείασ (εκτόσ του παλαιοφ ∆ιµου Σθτείασ)

5. ∆ιµοσ Κεραπνϊν

7. Κ. Βραχαςίου

6. ∆ιµοσ Μυςτρά
7. ∆ιµοσ Νιάτων

∆ιµοι νοµοφ Λζςβου

8. ∆ιµοσ Οινοφντοσ

1. ∆ιµοσ Αγίασ Ραραςκευισ

9. ∆ιµοσ Οιτφλου

2. ∆ιµοσ Αγιάςου

10. ∆ιµοσ Ρελλάνασ

3. ∆ιµοσ Ατςικισ

11. ∆ιµοσ Σµφνουσ

4. ∆ιµοσ Γζρασ

12. ∆ιµοσ Φαρίδοσ

5. ∆ιµοσ Ερεςοφ-Αντίςςθσ

13. Κ. Καρυϊν

6. ∆ιµοσ Ευεργζτουλα
7. ∆ιµοσ Καλλονισ
8. ∆ιµοσ Λουτροπόλεωσ Κερµισ

∆ιµοι νοµοφ Λάριςασ
1. ∆ιµοσ Αγιάσ (∆∆ Γερακαρίου,
Μεταξοχωρίου, Νερόµυλων,

Μεγαλόβρυςου,

9. ∆ιµοσ Μανταµάδου
10. ∆ιµοσ Μικυµνασ
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11. ∆ιµοσ Μοφδρου

15. Κ. Τριπφλλασ

12. ∆ιµοσ Μφρινασ (εκτόσ ∆.∆. Μφρινασ)

16. Κ. Τρίκορφου

13. ∆ιµοσ Νζασ Κοφταλθσ

17. ∆ιµοσ Ανδροφςασ

14. ∆ιµοσ Ρζτρασ

18. ∆ιµοσ Οιχαλίασ

15. ∆ιµοσ Ρλωµαρίου

19. ∆ιµοσ Κυπαριςςίασ (∆.∆. Βρυςϊν, Μουριατάδασ,
Μφρου, Ξθροκάµπου,

16. ∆ιµοσ Ρολιχνίτου

Ρερδικονερίου, Σταςιοφ)

17. Κ. Αγ. Ευςτρατίου

∆ιµοι νοµοφ Λευκάδασ

20. ∆ιµοσ Ρεταλιδίου (∆.∆. ∆ροςιάσ, Καλοχωρίου,
Καςτανιϊν, Λυκίςςθσ, Μακίασ, Νεροµφλου, Ρανιπερίου,
Κοκκίνου)

1. ∆ιµοσ Απολλωνίων

21. ∆ιµοσ Μελιγαλά

2. ∆ιµοσ Καρυάσ

22. ∆ιµοσ Χιλιοχωρίων

3. ∆ιµοσ Σφακιωτϊν

∆ιµοι νοµοφ Μαγνθςίασ

∆ιµοι νοµοφ Ξάνκθσ

1. ∆ιµοσ Αλµυροφ (∆∆ Κοκκωτϊν, Κωφϊν, Ανκότοπου και
Φυλακισ)

1. ∆ιµοσ Μφκθσ

2. ∆ιµοσ Αργαλαςτισ

2. ∆ιµοσ Σταυροφπολθσ
3. ∆ιµοσ Τοπείρου (∆.∆. Τοξότεσ, Γαλάνθσ

3. ∆ιµοσ Αφετϊν

4. Κ. Κερµϊν

4. ∆ιµοσ Ρτελεοφ

5. Κ. Κοτφλθσ

5. ∆ιµοσ Σθπιάδοσ

6. Κ. Σατρϊν

6. ∆ιµοσ Σοφρπθσ

7. ∆ιµοσ Σζλερου

7. Κ. Τρικερίου

8. ∆ιµοσ Βιςτωνίδασ (∆.∆. Σουνίου)

8. Κ. Ανάβρασ

9. ∆ιµοσ Αβδιρων (∆.∆. Αβδιρων, Μάνδρασ, Νζασ
Κεςςάνθσ)
10. ∆ιµοσ Ξάνκθσ (∆.∆. Κιµµερίου, Ευµοίρου)

∆ιµοι νοµοφ Μεςςθνίασ
1. ∆ιµοσ Αβίασ
2. ∆ιµοσ Αετοφ

∆ιµοι νοµαρχίασ Ρειραιά

3. ∆ιµοσ Ανδανίασ

1. ∆ιµοσ Κυκιρων

4. ∆ιµοσ Αριςτοµζνουσ

2. ∆ιµοσ Μεκάνων

5. ∆ιµοσ Αρφαρϊν (∆∆ Άγριλου, Αρφάρων, Βελανιδίων,
Βροµόβρυςθσ, Σταµατίνου, Αγ. Φλϊρου)

3. ∆ιµοσ Τροιηινοσ

6. ∆ιµοσ Αυλϊνοσ

4. Κ. Αντικυκιρων
5. ∆ιµοσ Ρόρου (θπειρωτικό τµιµα)

7. ∆ιµοσ Βουφράδων
8. ∆ιµοσ ∆ωρίου

∆ιµοι νοµοφ Ρζλλασ

9. ∆ιµοσ Είρασ

1. ∆ιµοσ Αριδαίασ

10. ∆ιµοσ Κουρίασ (∆∆ Ρόλιανθσ, Αµφείασ)

2. ∆ιµοσ Βεγορίτιδασ

11. ∆ιµοσ Λκϊµθσ
12. ∆ιµοσ Καλαµάτασ (∆∆ Αλαγονίασ, Αρτεµιςίασ, Βζργα,
Ελαιοχωρίου,
Καρβελίου, Λαδά,
Νεδοφςθσ, Ρθγϊν)

Λαιϊκϊν,

13. ∆ιµοσ Λεφκτρου
14. ∆ιµοσ Ραπαφλζςςα

Μικράσ

Μαντινείασ,

3. ∆ιµοσ Ζδεςςασ (∆∆ Σωτιρα, Καρυδιά, Νιςι, Βρυτά,
Αγρά)
4. ∆ιµοσ Εξαπλατάνου
5. ∆ιµοσ Κφρρου
6. ∆ιµοσ Μενθίδοσ
7. ∆ιµοσ Σκφδρασ (εκτόσ του ∆.∆. Σκφδρασ)
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8. ∆ιµοσ Μεγάλου Αλεξάνδρου

8. ∆ιµοσ Φοφρνων Κορςεϊν

∆ιµοι νοµοφ Ριερίασ

∆ιµοι νοµοφ Σερρϊν

1. ∆ιµοσ ∆ίου

1. ∆ιµοσ Αµφίπολθσ

2. ∆ιµοσ Ελαφίνασ

2. ∆ιµοσ Θρακλείασ

3. ∆ιµοσ Ρζτρασ

3. ∆ιµοσ Κερκίνθσ

4. ∆ιµοσ Ριερίων

4. ∆ιµοσ Κορµίςτασ
5. ∆ιµοσ Ρετριτςίου

∆ιµοι νοµοφ Ρρζβεηασ

6. ∆ιµοσ Ρρϊτθσ

1. ∆ιµοσ Ανωγείου

7. ∆ιµοσ οδολίβουσ

2. ∆ιµοσ Κεςπρωτικοφ

8. ∆ιµοσ Νιγρίτασ (εκτόσ του ∆.∆. Νιγρίτασ)

3. ∆ιµοσ Λοφρου (εκτόσ ∆∆ Λοφρου, Ωρωποφ, Στεφάνθσ)

9. ∆ιµοσ Αχινοφ

4. ∆ιµοσ Φιλιππιάδοσ (εκτόσ ∆∆ Φιλιππιάδασ, Ρζτρασ,
Νζασ Κεραςοφντασ)

10. ∆ιµοσ Βιςαλτίασ

5. Κ. Κρανιάσ

11. ∆ιµοσ Στρυµωνικοφ
12. ∆ιµοσ Τραγιλοφ
13. ∆ιµοσ Αλιςτράτθσ

∆ιµοι νοµοφ εκφµνου
1. ∆ιµοσ Ανωγείων
2. ∆ιµοσ Αρκαδίου (∆∆ Αµνάτου, Αρχαίασ Ελεφκερνασ,
Ελευκζρνθσ, Κυριαννάσ,
Μζςθσ, Σκουλουφίων Χαρκίων)
3. ∆ιµοσ Γεροποτάµου
4. ∆ιµοσ Κουλοφκωνα
5. ∆ιµοσ Κουρθτϊν
6. ∆ιµοσ Λάµπθσ
7. ∆ιµοσ Συβρίτου
8. Κ. Ηωνιανϊν

∆ιµοι νοµοφ Τρικάλων
1. ∆ιµοσ Αικικων (∆∆ Γαρδικίου, Αγ. Νικολάου,
∆ροςοχωρίου, Ακαµανίασ, ∆ζςθσ)
2. ∆ιµοσ Καλαµπάκασ (εκτόσ του ∆.∆. Καλαµπάκασ)
3. ∆ιµοσ Καςτανιάσ
4. ∆ιµοσ Κλεινοβοφ (∆∆ Κλείνου)
5. ∆ιµοσ Μαλακαςίου
6. ∆ιµοσ Οιχαλίασ
7. ∆ιµοσ Ραλθοκάςτρου
8. ∆ιµοσ Ραραλθκαίων
9. ∆ιµοσ Ρφλθσ

∆ιµοι νοµοφ οδόπθσ
1. ∆ιµοσ Λάςµου (εκτόσ του ∆.∆. Λάςµου)
2. ∆ιµοσ Σϊςτου
3. Κ. Ορχάνθσ
4. Κ. Κεχροφ

10. ∆ιµοσ Ρυνδαίων
11. ∆ιµοσ Τυµφαίων
12. ∆ιµοσ Φαρκαδόνασ
13. ∆ιµοσ Χαςίων
14. Κ. Νεράιδασ
15. Κ. Μυροφφλλου

∆ιµοι νοµοφ Σάµου
1. ∆ιµοσ Αγίου Κθρφκου
2. ∆ιµοσ Βακζοσ (εκτόσ του ∆.∆. Σαµίων)
3. ∆ιµοσ Ευδιλου
4. ∆ιµοσ Καρλοβαςίων (εκτόσ του ∆.∆. Καρλοβαςίων)
5. ∆ιµοσ Μαρακοκάµπου
6. ∆ιµοσ Ρυκαγορείου
7. ∆ιµοσ αχϊν

∆ιµοι νοµοφ Φκιϊτιδασ
1. ∆ιµοσ Αγίου Γεωργίου Τυµφρθςτοφ
2. ∆ιµοσ Αµφίκλειασ
3. ∆ιµοσ ∆οµοκοφ
4. ∆ιµοσ Ελάτειασ
5. ∆ιµοσ Κεςςαλιϊτιδοσ

82

Οδεγόο Τπνβνιήο digi-content

6. ∆ιµοσ Μακρακϊµθσ
7. ∆ιµοσ Ξυνιάδοσ
8. ∆ιµοσ Σπερχειάδοσ
9. ∆ιµοσ Τικορζασ

5. ∆ιµοσ Ρολυγφρου
Ρροδρόµου, Ταξιάρχθ,

(∆∆

Σανϊν,

Ραλαιόκαςτου,

Βραςταµϊν)
6. ∆ιµοσ Σταγφρων-Ακάνκου (∆∆ Σταγφρων, Στρατονικίου)

10. Κ. Τυµφρθςτοφ
11. ∆ιµοσ Υπάτθσ

∆ιµοι νοµοφ Χανίων
1. ∆ιµοσ Ανατολικοφ Σελίνου

∆ιµοι νοµοφ Φλϊρινασ
1. ∆ιµοσ Αετοφ
2. ∆ιµοσ Ρεράςµατοσ (∆∆ Φλάµπουρου, Άνω Υδροφςασ,
∆ροςοπθγισ)
3. ∆ιµοσ Ρρεςπϊν
4. Κ. Κρυςταλοπθγισ
5. Κ. Νυµφαίου
6. Κ. Λζχοβου
7. Κ. Βαρικοφ
8. ∆ιµοσ Κάτω Κλεινϊν
9. ∆ιµοσ Αµυνταίου (∆.∆. Κζλλθσ)

2. ∆ιµοσ Κερίςου (∆∆ Κεριςοφ)
3. ∆ιµοσ Λνναχωρίου
4. ∆ιµοσ Καντάνου
5. ∆ιµοσ Κιςςάµου
6. ∆ιµοσ Μουςοφρων (∆∆ Καρανοφ, Λάκκων, Μεςκλϊν,
Ορκουνίου, Ρραςζ,
Σεµπρωνά)
7. ∆ιµοσ Μυκιµνθσ
8. ∆ιµοσ Ρελεκάνου
9. ∆ιµοσ Σφακίων
10. Κ. Άςθ Γωνιά
11. ∆ιµοσ Κολυµβαρίου

∆ιµοι νοµοφ Φωκίδασ

12. ∆ιµοσ Βουκολίων

1. ∆ιµοσ Βαρδουςίων
2. ∆ιµοσ Γραβιάσ
3. ∆ιµοσ ∆ελφϊν
4. ∆ιµοσ Ευπαλίου
5. ∆ιµοσ Καλλιζων
6. ∆ιµοσ Λιδορικίου
7. ∆ιµοσ Ραρναςςοφ

∆ιµοι νοµοφ Χίου
1. ∆ιµοσ Αγίου Μθνά (εκτόσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ –
Καρφάσ – Αγ.Ερµιόνθ – Μζγασ Λιµζνασ – Αγ. Φωτεινι-)
2. ∆ιµοσ Αµανισ
3. ∆ιµοσ Λωνίασ
4. ∆ιµοσ Καµποχϊρων
5. ∆ιµοσ Καρδαµφλων
6. ∆ιµοσ Μαςτιχοχωρίων

∆ιµοι νοµοφ Χαλκιδικισ
1. ∆ιµοσ Ανκεµοφντα
2. ∆ιµοσ Αρναίασ
3. ∆ιµοσ Ηερβοχωρίων

7. ∆ιµοσ Οινουςςϊν
8. ∆ιµοσ Οµθροφπολθσ
9. ∆ιµοσ Χίου (πλθν τθσ πόλθσ Χίου)
10. ∆ιµοσ Ψαρϊν

4. ∆ιµοσ Ραναγίασ (∆∆ Ραναγιάσ)
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12. Ραράρτθμα VII - Κανονιςμόσ Ε.Ε. 1998/2006
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