Οδηγός Υποβολής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :

Ψηφιακή Σύγκλιση

digi-mobile

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές
κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες
(tablet-pc)»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2012

Οδηγός Υποβολής digi-mobile

Περιεχόμενα
1.

Εισαγωγή............................................................................................. 4

2.

Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης Δράσης .................................................... 4

3.

4.

2.1.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης – Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ............... 4

2.2.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» .............................. 4

Η αναγκαιότητα της δράσης .................................................................... 5
3.1.

Γενικά για τη Δράση ......................................................................... 5

3.2.

Σκοπιμότητα και Αναγκαιότητα της προκηρυσσόμενης Δράσης ............... 5

Στοιχεία της Δράσης .............................................................................. 8
4.1.

Το Καθεστώς Ενίσχυσης – Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων ..................... 8

4.2.

Προϋπολογισμός Δράσης .................................................................. 8

4.3.

Χρονοδιάγραμμα Δράσης.................................................................. 9

5.

Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι ................................ 10

6.

Ενισχυόμενα έργα ............................................................................... 13

7.

8.

9.

6.1

Κατευθυντήριες Γραμμές Προτάσεων................................................ 13

6.2

Απαραίτητα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων εφαρμογών ....... 13

6.3

Ενδεικτικές Κατηγορίες εφαρμογών .................................................. 15

6.4.

Επιλέξιμες Δαπάνες ....................................................................... 16

6.5.

Πληροφορίες και Επικοινωνία για την προκηρυσσόμενη Δράση............. 18

Χαρακτηριστικά Υποβαλλόμενων Προτάσεων Έργων ................................. 18
7.1.

Ειδικά Χαρακτηριστικά των Έργων .................................................... 18

7.2.

Διάρκεια Έργων ............................................................................. 19

7.3.

Όριο Ενίσχυσης ............................................................................. 19

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων............................................................. 19
8.1.

Γενικά Στοιχεία .............................................................................. 19

8.2.

Δημιουργία καταλόγου ενδιαφερόμενων προμηθευτών ....................... 19

8.3.

Υποβολή Αίτησης Έργου ................................................................. 20

8.3.1

Φάκελος αίτησης – Δικαιολογητικά Συμμετοχής .............................. 23

8.3.2

Υποβολή Φακέλου Αίτησης .......................................................... 23

8.3.3

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Υποβολή Φακέλου Αίτησης .................. 24

Παράρτημα Ι – Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Υποβολής ............................ 28
2

Οδηγός Υποβολής digi-mobile

10. Παράρτημα ΙΙ – Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για τη συμπερίληψη στον
Κατάλογο Προμηθευτών ............................................................................. 41
11.

Παράρτημα ΙΙΙ – Πλαίσιο Χρηματοδότησης ............................................ 42

12.

Παράρτημα ΙV- Υπεύθυνη Δήλωση 1 / Δικαιολογητικό Νο2 ...................... 44

13.

Παράρτημα V- Υπεύθυνη Δήλωση 2 / Δικαιολογητικό Νο3 ....................... 46

14.

Παράρτημα VΙ- Υπεύθυνη Δήλωση 3 .................................................... 47

15.

Παράρτημα VII - Κανονισμός Ε.Ε. 1998/2006 – De Minimis ....................... 48

16. Παράρτημα VIIΙ - Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι
για συμμετοχή στη Δράση λόγω του κανόνα De Minimis ................................... 49
17. Παράρτημα IX – Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον (κλάδοι που
συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ) ........................................ 50
18. Παράρτημα X - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΩΝ & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΠΑΑΧ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013) ................................................................... 53
19.

Παράρτημα ΧI - Κανονισμός Προβληματικής ΜΜΕ ................................. 67

3

Οδηγός Υποβολής digi-mobile

1. Εισαγωγή
Ο Οδηγός Υποβολής παρέχει πληροφορίες για όλες τις ενέργειες που προβλέπεται να
πραγματοποιηθούν από την Εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και τους Δικαιούχους από
τη χρονική στιγμή της προκήρυξης της Δράσης ως την παραλαβή των αιτήσεων των έργων
από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε..
Συγκεκριμένα, ο παρών οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:






τον Φορέα που προκηρύσσει τη Δράση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή
υλοποιείται,
τη γενική περιγραφή της Δράσης,
ενημερωτικά στοιχεία της Δράσης όπως το καθεστώς ενίσχυσης, το είδος των
παρεχόμενων ενισχύσεων, τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας, το
χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό της Δράσης, τις επιλέξιμες δαπάνες καθώς
και πληροφορίες επικοινωνίας,
χαρακτηριστικά των υποβαλλόμενων έργων, όπως ειδικά χαρακτηριστικά,
επιλεξιμότητα δαπανών, διάρκεια και προϋπολογισμό καθώς και διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων.

2. Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης Δράσης
2.1.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης – Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που
συστάθηκε με την απόφαση 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008). Σκοπός της Εταιρίας
είναι η υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

2.2.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η δράση “digi-mobile” εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών/ ενεργειών
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγκεκριμένα του Άξονα
Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα
στον Ειδικό Στόχο 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που υποστηρίζουν την προώθηση της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Για την
υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον
Άξονα Προτεραιότητας 1, αξιοποιούνται και πόροι από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το πλαίσιο υλοποίησης της
δράσης, τα στοιχεία χρηματοδότησης, την προέλευση των πόρων κλπ. βρίσκονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ – Πλαίσιο Χρηματοδότησης (σελ.41).
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3. Η αναγκαιότητα της δράσης
3.1.

Γενικά για τη Δράση

H δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε
«έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» (συνοπτικά digimobile) στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να
αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους,
παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω
smartphones.
Η δράση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί
συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc για υφιστάμενες επιχειρήσεις που
λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:


Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, με
αξιοποίηση εφαρμογών επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών, που
διευκολύνουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και επιτρέπουν την
άμεση πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους από
οπουδήποτε.



Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων πελατών και νέων κοινών,
με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των «έξυπνων» συσκευών κινητών
επικοινωνιών και των tablet-pc για την παροχή προσωποποιημένηςστοχευμένης πληροφόρησης.



Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας έξυπνες κινητές συσκευές.

Επιπλέον της σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δράση θα
έχει συμβολή και στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού σε έναν τομέα
υψηλής ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας, στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας.

3.2. Σκοπιμότητα και Αναγκαιότητα της προκηρυσσόμενης Δράσης
Το 2010 χαρακτηρίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της
χρήσης «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones). Για πρώτη φορά, οι
πωλήσεις smartphones ξεπέρασαν τις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών,
προλαβαίνοντας τις σχετικές προβλέψεις κατά 3 περίπου έτη. Στη διεθνή αγορά, οι
«έξυπνες» συσκευές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν από 225 εκατομμύρια το 2008 σε
περισσότερα από 1.8 δισεκατομμύρια το 2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης που ξεπερνά
το 50%.
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Παράλληλα με την επέκταση της χρήσης τους, οι νέες συσκευές κινητών επικοινωνιών αλλά
και οι υπολογιστές-ταμπλέτες, προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλες και νέες δυνατότητες, όπως
χαρακτηριστικά:









την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε ψηφιακές υπηρεσίες πρακτικά από
οπουδήποτε,
τη διάθεση σημαντικά εμπλουτισμένων ψηφιακών υπηρεσιών που λαμβάνουν
υπόψη το γεωγραφικό στίγμα (geo-location services, localised services),
τη δυνατότητα αμφίδρομης ανταλλαγής δεδομένων όχι μόνο μέσω κειμένου,
αλλά και φωτογραφιών, βίντεο και ήχου,
τη δυνατότητα για διαρκή σύνδεση των χρηστών σε ψηφιακές υπηρεσίες και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (“always-on” user engagement),
τη σχεδόν αυστηρά προσωπική χρήση της συσκευής (σε αντίθεση με τους
κοινούς υπολογιστές) γεγονός που επιτρέπει ακόμη περισσότερο
προσωποποιημένες υπηρεσίες, βασισμένες στις προτιμήσεις των χρηστών,
δυνατότητες για ασφαλείς online συναλλαγές,
τη χρήση πρόσθετων περιφερειακών μικρού μεγέθους, που επεκτείνουν
περαιτέρω την αξιοποίηση των συσκευών, καθιστώντας τα μικρά κινητά
συστήματα Point-of-Sales κλπ.

Λόγω των παραπάνω, οι «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών έδωσαν σημαντική
ώθηση και στο «ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητών» (mobile commerce) που εξελίσσεται
με αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς. Το 2009, οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω παρόμοιων
συσκευών ξεπέρασαν τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια, προερχόμενες από 351 εκατ. χρήστες
παγκοσμίως. Έως το 2014, εκτιμάται ότι ο σχετικός όγκος συναλλαγών μέσω smartphones
θα ξεπεράσει τα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, προερχόμενος από μια εξαιρετικά
διευρυμένη βάση χρηστών που θα φθάνει το 1 δισεκατομμύριο χρήστες.
Τα παραπάνω μεγέθη, καταδεικνύουν την πολύ μεγάλη δυναμική που έχουν αποκτήσει οι
«έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι οποίες αποτελούν
πλέον τις πιο δυναμικές πλατφόρμες επιχειρηματικής επέκτασης και δραστηριοποίησης. Η
Gartner εκτιμά ότι λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έτος 2011, η παγκόσμια αγορά
εφαρμογών, διαφημίσεων κλπ. σε έξυπνες κινητές συσκευές, θα αγγίξει τα 15
δισεκατομμύρια δολάρια. Η Mason Analysis εκτιμά περαιτέρω, ότι έως το 2015 το 95% του
συνολικού όγκου «κυκλοφορίας» στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, θα αντιπροσωπεύουν
τα ψηφιακά δεδομένα.
Η κατάσταση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η χρήση των συσκευών κινητής επικοινωνίας κάθε τύπου, παρουσιάζει υψηλά
ποσοστά διείσδυσης στον πληθυσμό. Το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης από δίκτυα
κινητών επικοινωνιών αγγίζει το 100% ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που κάνει χρήση
κινητών φθάνει το 82%. Οι ενεργές συνδέσεις κινητής επικοινωνίας φθάνουν σε 125% επί
του πληθυσμού, έναντι 122% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην
Ελλάδα το 50% των εξερχόμενων λεπτών ομιλίας γίνεται πλέον από κινητές συσκευές.

6

Οδηγός Υποβολής digi-mobile

Παρ’ όλη αυτή τη δυναμική, υπάρχει πολύ σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των
«έξυπνων» συσκευών κινητής επικοινωνίας για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε
καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, τόσο από τους πολίτες όσο και από τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, κατά το 4ο τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των ενεργών
συνδρομητών κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (3G) δεν μεταβλήθηκε, παραμένοντας
στα επίπεδα των 2.786.000. Εντούτοις, παρά τη διαθεσιμότητα σύνδεσης 3G, η αξιοποίηση
και ιδιαιτέρως η χρήση καινοτόμων εφαρμογών παραμένει χαμηλή. Σύμφωνα με έρευνα
της Merill Lynch, η χαμηλή αξιοποίηση των «έξυπνων» συσκευών κινητής επικοινωνίας για
την πρόσβαση σε καινοτόμες εφαρμογές και στο Διαδίκτυο αντανακλάται και στο χαμηλό
ποσοστό των εσόδων των ελληνικών παρόχων, που αφορούν δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα
στην Ευρώπη, στις αρχές του 2010 τα έσοδα των παρόχων από δεδομένα ανήλθαν σε 26%
των συνολικών εσόδων, έναντι 16% το 2006. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ
χαμηλότερο και κυμαίνεται μεταξύ 10%-13,5%. Χωρίς στη συμπερίληψη των SMS, η εταιρία
ICAP και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε πρόσφατη έρευνά τους τοποθετούν το
μερίδιο από δεδομένα σε 7,1% των εσόδων των παρόχων, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Υψηλή προστιθέμενη αξία των καινοτόμων εφαρμογών σε κινητά
Παρά τη σημαντική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, η ψηφιακή υστέρηση στην
αξιοποίηση του Διαδικτύου και καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών μέσω έξυπνων
συσκευών είναι έκδηλη. Η εγχώρια ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε
συσκευές κινητής επικοινωνίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκεται σε χαμηλά
επίπεδα. Ο όγκος ηλεκτρονικού εμπορίου που προέρχεται από έξυπνες συσκευές δεν έχει
μετρηθεί ως αξιόλογος σε καμία διαθέσιμη επίσημη έρευνα, ενώ απουσιάζουν εφαρμογές
διεθνούς βεληνεκούς που να έχουν προσελκύσει αξιόλογο αριθμητικά κοινό-χρήστες.
Σημαντικός ανασχετικός παράγοντας είναι μεταξύ άλλων και η έλλειψη επαρκούς πλαισίου
για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από
εφαρμογές παρόμοιων συσκευών.
Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών επί κινητών, θα μπορούσε να προσφέρει στις
ελληνικές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε νέα κοινά στόχους, ακόμη και εκτός συνόρων.
Επιπρόσθετα, ο αυξανόμενος χρόνος χρήσης κινητών συσκευών, έναντι άλλων
παραδοσιακών μέσων όπως η τηλεόραση, αυξάνει και τις δυνατότητες των έξυπνων
συσκευών ως μέσου προβολής και ενεργοποίησης των χρηστών.
Το ΙΟΒΕ σε πρόσφατη μελέτη του στα τέλη του 2010, εκτίμησε ότι η ουσιαστική αξιοποίηση
των έξυπνων συσκευών και των εφαρμογών τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα
προκαλέσει εξοικονόμηση πόρων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία το
έτος 2020. Σωρευτικά δε, αν οι επιχειρήσεις αξιοποιήσουν τις έξυπνες συσκευές
επικοινωνιών με τρόπο αποδοτικό, από σήμερα μέχρι το 2020 η ελληνική οικονομία θα
ωφεληθεί συνολικά από μείωση κόστους €23,7 δις ευρώ. Οι δε ‘Έλληνες πολίτες θα
μπορούν να εξοικονομούν το 2020, 234 ώρες κατ’ έτος ο καθένας αν υιοθετήσουν κάποιες
από τις συνηθέστερες εφαρμογές και τις αξιοποιήσουν παραγωγικά.
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4. Στοιχεία της Δράσης
4.1.

Το Καθεστώς Ενίσχυσης – Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

H Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε
«έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)»
υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας. Ο κανονισμός παρατίθεται στο Παράρτημα VII - Κανονισμός Ε.Ε. 1998/2006 – De
Minimis του παρόντος οδηγού, ενώ μπορεί να ανακτηθεί και από το διαδικτυακό τόπο
(microsite) της Δράσης (http://digi-mobileportal.digitalaid.gr).

4.2.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας
Δράσης ανέρχεται σε €30.150.000 ευρώ. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης
στις οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στις πέντε (5) Περιφέρειες
Μεταβατικής Στήριξης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Περιφερειακή Κατανομή
Επιχειρησιακό/

Περιφέρεια

Περιφερειακό Πρόγραμμα

Διαθέσιμη Δημόσια
Δαπάνη

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Θεσσαλία
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα

18.100.000,00 €

Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου
ΠΕΠ Αττικής
ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων
Αιγαίου
Σύνολο

Κεντρική Μακεδονία

4.000.000,00 €

Δυτική Μακεδονία

800.000,00 €

Στερεά Ελλάδα

800.000,00 €

Αττική
Νότιο Αιγαίο

6.000.000,00 €
450.000,00 €
30.150.000,00 €
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4.3.

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης, θα ανακοινωθεί επίσημα στο
διαδικτυακό τόπο της δράσης και θα είναι τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
μετά την ημερομηνία προκήρυξής της.
Η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων πράξεων στη Δράση «digi-mobile» θα
παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί
στο ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση» καθώς και σε αυτή που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις πέντε
(5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από
εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Οι σχετικές ημερομηνίες θα ανακοινώνονται έγκαιρα και επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της
δράσης (http://digi-mobileportal.digitalaid.gr).
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5. Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Επιλέξιμοι
δικαιούχοι προς επιχορήγηση του έργου που προτείνουν, θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για
τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία
υποβολής:

1.

Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση
Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου τεκμηριώνεται από την ημερομηνία έναρξης
δραστηριότητας της επιχείρησης όπως αυτή αναγράφεται στη Βεβαίωση Έναρξης
στην οικεία ΔΟΥ ή εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να
εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας). Η
περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από
μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση, ακόμα και στην περίπτωση που οι
ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν να κλειστεί μία πλήρης διαχειριστική
χρήση. Για τον έλεγχο ειδικά αυτών των περιπτώσεων, είναι απαραίτητη η
προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχιση του
φορέα της επένδυσης [Καταστατικό Επιχείρησης, Δημοσίευση σε ΦΕΚ, Βεβαίωση
Έναρξης Δραστηριότητας και Βεβαίωση Μεταβολών (όπου υφίσταται) από την οικεία
Δ.Ο.Υ.]

2.

Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις
εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα VIIΙ - Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑΔ

που δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση λόγω του κανόνα De
Minimis.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας της Επιχείρησης (Κ.Α.Δ. 2008) του πλέον πρόσφατου υποβληθέντος
εντύπου Ε3, της φορολογικής δήλωσης της Επιχείρησης. Συγκεκριμένα:
•

Εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας
Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα
έσοδα» (κωδ. 761) του εντύπου Ε3.

•

Και οι δύο αυτοί αριθμοί πρέπει να μην ανήκουν στον πίνακα με τις μηεπιλέξιμες (εξαιρούμενες) δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο
Τεύχος Παραρτημάτων - Παράρτημα VIIΙ - Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά

ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση λόγω του
κανόνα De Minimis του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση που έστω ένας
από τους δύο αυτούς αριθμούς ανήκει στον πίνακα των μη επιλέξιμων
δραστηριοτήτων, τότε ο δικαιούχος θεωρείται ότι δεν καλύπτει το
συγκεκριμένο κριτήριο.
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Στην περίπτωση που λόγω του χρονισμού της έναρξης δραστηριοτήτων, η επιχείρηση
δεν έχει υποβάλει ακόμη έντυπο Ε3 για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση
στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή στην περίπτωση που έχει υποβάλει δεν έχει
συμπληρωμένους τους πιο πάνω απαιτούμενους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας, τότε συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση του παρουσιάζεται στο
Τεύχος Παραρτημάτων - Παράρτημα VΙ- Υπεύθυνη Δήλωση 3

3.

Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ,
ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα
κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) (βλ. Ενότητα
αναλυτικά στο Τεύχος Παραρτημάτων - Παράρτημα IX – Παρεμβάσεις στο

Παραγωγικό Περιβάλλον (κλάδοι που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά
από το ΕΓΤΑΑ) του παρόντος οδηγού). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά
χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση
ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα επιχείρηση εμπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια
Διαχωρισμού, το έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια
Χρηματοδότηση επιστρέφεται εντόκως. Ο δικαιούχος θα επιβεβαιώσει μέσω σχετικής
ερώτησης στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού
πράξεων του ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ ή όχι και θα υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
(ενότητα 8.3.3).
4.

Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή,
τo τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει
επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που
εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη
επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση
δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
Η Επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τα προγράμματα που
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 ή προγενέστερου αυτού στα οποία, η Επιχείρηση και οι
επιχειρήσεις οι οποίες πιθανόν συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει (είτε μέσω
της ίδιας επιχείρησης είτε μέσω των μετόχων της) με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%,
έχουν λάβει κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) που εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
κατά το τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην περίπτωση που η
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συνολική κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) για τα τρία αυτά έτη υπερβαίνει τις
€200.000 τότε η Επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη.
Σημειώνεται ότι: Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά τη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής φόρμας θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής της πλειοψηφίας των
προγραμμάτων αυτών από λίστα που θα περιλαμβάνει τις δράσεις που κατά το
παρελθόν έχουν προκηρυχθεί με τον κανονισμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνας De
Minimis).

5.

Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.
Η επιχείρηση θα πρέπει να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 παρ. 2 σημείο 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2004/C/244/02. Για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης βλ.
Παράρτημα ΧI - Κανονισμός Προβληματικής ΜΜΕ του παρόντος Οδηγού. Ο
δικαιούχος θα δηλώσει μέσω σχετικής ερώτησης στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής
αν είναι προβληματική ή όχι και θα υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από το
Νόμιμο Εκπρόσωπό της.

6.

Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ» ή «ΜΙΚΡΗ»
Επιλέξιμες στη δράση είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία «ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΗ» ή «ΜΙΚΡΗ», σύμφωνα με τις κατηγορίες του παρακάτω Πίνακα 2:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ως προς το μέγεθός της
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΜΕ)1
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

0 έως 9

και

<2 εκ. €

ή

<2 εκ. €

ΜΙΚΡΗ

10 έως 49

και

<10 εκ. €

ή

<10 εκ. €

ΜΕΣΑΙΑ (μη επιλέξιμη)

50 έως 250

και

<50 εκ. €

ή

<43 εκ. €

ΜΕΓΑΛΗ (μη επιλέξιμη)

>250

και

>=50 εκ. €

ή

>=43 εκ €

Σε ότι αφορά τις ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπολογίζονται σε 12μηνη βάση.
Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας ισοδυναμεί με έναν εργαζόμενο ο οποίος
απασχολείται πλήρως (οκτάωρο) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (12 μήνες). Σε
περίπτωση κατά την οποία στην Επιχείρηση απασχολούνται εργαζόμενοι μερικής
απασχόλησης ή και εποχιακοί, τότε, για τους εργαζόμενους αυτούς, ο υπολογισμός
γίνεται σε κλάσμα ΕΜΕ.
Ο αριθμός των εργαζομένων θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθμό
ημερομισθίων για το σύνολο του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το

1

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
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ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζομένου για ένα έτος). Σε περίπτωση
υπερδωδεκάμηνης χρήσης, θα πρέπει να γίνει αναγωγή σε 12 μήνες.
Παράδειγμα : Αν η Επιχείρηση το 2010 έχει έξι (6) εργαζομένους με 300 ημερομίσθια
και 15 εργαζομένους με 175 ημερομίσθια γιατί εργάστηκαν μόνο επτά (7) μήνες, έχει
σύνολο ημερομίσθιων [(6x300)+(15x175)]=4.425 και άρα αριθμό προσωπικού σε ΕΜΕ
4.425/300=14,75.

7.

Επιλέξιμη μορφή επιχείρησης
Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας,
εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ), των αστικών μηκερδοσκοπικών εταιριών καθώς και όσων ασκούν αποκλειστικώς ελευθέρια
επαγγέλματα όπως κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 και
στις μετέπειτα σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

8.

Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, διατηρώντας σε ισχύ
όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

6. Ενισχυόμενα έργα
6.1 Κατευθυντήριες Γραμμές Προτάσεων
Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» στο πλαίσιο της δράσης “digi-mobile” θα χρηματοδοτήσει
έργα που αφορούν στην απόκτηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών
ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών
(smartphones) ή μέσω υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc).
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης και της αξιοποίησης mobile εφαρμογών
στην ελληνική οικονομία και όχι η απευθείας ενίσχυση της προσφοράς τους. Για το σκοπό
αυτό χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική
αξιοποίηση mobile εφαρμογών.

6.2 Απαραίτητα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων εφαρμογών


Οι εφαρμογές θα πρέπει είτε να απευθύνονται στους καταναλωτές (να είναι τύπου
B2C - Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε να απευθύνονται σε επιχειρήσεις ( τύπου
B2B, Β2Ε κλπ. - Επιχείρηση προς Επιχείρηση ή ενδοεπιχειρησιακές).



Οι εφαρμογές θα πρέπει να αποσκοπούν σε όσα ήδη αναφέρθηκαν στην
Παράγραφο 3.1 του παρόντος Οδηγού.

13

Οδηγός Υποβολής digi-mobile



Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον
πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia
Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/
Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP's WebOS, Samsung
Bada, Nokia Maemo & MeeGo).



Στην περίπτωση εφαρμογών B2C, αυτές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στα
αντίστοιχα «app stores» κάθε πλατφόρμας εφαρμογών ώστε να είναι προσβάσιμες
στο ευρύ κοινό. Ο προμηθευτής της δικαιούχου επιχείρησης, είναι υποχρεωμένος
να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της διαδικασίας ελέγχου του κάθε «app store»
και να υλοποιήσει όλες τις λειτουργίες που θα καταστήσουν την εφαρμογή
αποδεκτή. Η αποδοχή της εφαρμογής από το εκάστοτε «app store» πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της δράσης, καθώς αποτελεί σημείο ελέγχου και
πιστοποίησης της υλοποίησης του κάθε έργου.



Οι εφαρμογές θα πρέπει να ανήκουν σε μια εκ των παρακάτω κατηγοριών:
o native mobile εφαρμογές - «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή
κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα (είναι «downloadable»)
o web mobile εφαρμογές – συνήθως αναπτύσσονται σε HTML5 και
«κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον
υπολογιστή-ταμπλέτα
o web mobile portals. Στην περίπτωση που εφαρμογές ανήκουν στην
κατηγορία των web mobile portals, τότε:
α. οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που
υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστημα της
συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα
χαρακτηριστικά της. Θα λειτουργούν υποχρεωτικώς σε τουλάχιστον
μία πλατφόρμα/ ομάδα κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των
Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS,
Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada,
Nokia Maemo & MeeGo) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για Β2Β/Β2Ε ή
Β2C χρήση.
β. υποχρεωτικώς παρέχουν διάδραση (interactivity) με τον χρήστη των
συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη
προώθηση πληροφοριών. Ως εφαρμογή web mobile portal δεν νοείται
καμία στατική παρουσίαση περιεχομένου, online φυλλάδια της
επιχείρησης κλπ.



Οι εφαρμογές λειτουργούν είτε offline είτε online και όπου απαιτείται με
αξιοποίηση δεδομένων από το Διαδίκτυο.



Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται, διατίθενται από τον προμηθευτή στη δικαιούχο
επιχείρηση είτε σε συνδρομητική βάση ( ως «λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας»
Software-as-a-Service), είτε ως προμήθεια του λογισμικού, είτε ως συνδυασμός
αυτών.
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Δεν είναι επιλέξιμα προς ενίσχυση:
•

•
•

Η απόκτηση και διάθεση μηνυμάτων SMS/ MMS που διατίθενται μέσω
συσκευών κινητών επικοινωνιών καθώς αποτελούν λειτουργικά κόστη της
δικαιούχου επιχείρησης και δεν αφορούν στο κόστος ανάπτυξης/
απόκτησης της σχετικής εφαρμογής.
Η δημιουργία εφαρμογών που έχουν ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ή
τη διάθεση ηλεκτρονικών κουπονιών (e-coupons)
δεν επιτρέπεται η απλή αναπαραγωγή του web portal (ή υποσυνόλου του)
στη συσκευή και η αντιμετώπισή του ως εφαρμογή mobile στο πλαίσιο της
δράσης.

6.3 Ενδεικτικές Κατηγορίες εφαρμογών
Ενδεικτικά, οι εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να
αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα,
Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση.
Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.
Ενδεικτικά (όχι εξαντλητικά) παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:
•
εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης
(mobile workers) τη διαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος
αποθήκης, πρόσβαση σε ενδοεταιρικά συστήματα διαχείρισης πελατών,
πωλήσεων, ERP, Business Intelligence κλπ.), την online συμπλήρωση
εγγράφων/ εντύπων, την εξ’αποστάσεως επίλυση προβλημάτων, την
καθοδήγηση-αντιμετώπιση κινδύνων/ προβλημάτων κλπ. μέσω συσκευών
κινητής επικοινωνίας ή tablet-pc
•
καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους
πελάτες, μέσω συσκευών κινητών επικοινωνιών ή tablet-pc
•
καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα,
αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και
υπηρεσίες destination management
•
εφαρμογές και υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση
ραντεβού από την πλευρά των πελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση
αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση σε
φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.
•
υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών
επικοινωνιών
•
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
•

εφαρμογές τιμολόγησης που αξιοποιούν συσκευές κινητών επικοινωνιών
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•

•

•
•
•

•

6.4.

υπηρεσίες επιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών
πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα,
κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και ψυχαγωγίας κλπ.
εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία
τουριστικού ενδιαφέροντος (guides), παραγγελιοληψία room-service,
κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση, προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί,
κλπ) και εκδηλώσεις.
εφαρμογές για διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων
μέσω smartphones και την πληρωμή και κράτηση θέσεων
εφαρμογές για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την
κλήση ή κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.
εφαρμογές και οποιουδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω
κινητού για πελάτες επιχειρήσεων εστίασης, ταχυφαγεία κλπ. καθώς και
εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στους πελάτες, με στοχευμένη
ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές, κρατήσεις, συστήματα
επιβράβευσης πελατών μέσω mobile coupons. Να σημειωθεί πως οι
εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων
θα αφορούν τουλάχιστον στην κατηγορία B2C.
εφαρμογές για εταιρίες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής service (πχ
συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρίες service συσκευών, κλπ) για την online
προσωποποιημένη παρακολούθηση της πορείας των εργασιών προσφορές,
κλπ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κάθε δικαιούχος που συμμετέχει στη Δράση «digi-mobile» πρέπει να υλοποιήσει έργο που
περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνες με τα παρακάτω:

«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software
as a Service»:
Περιλαμβάνονται δαπάνες για την ανάπτυξη της εφαρμογής και/ ή την προμήθεια
λογισμικού που κρίνονται αναγκαία για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών επί
συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc. Οι εν λόγω δαπάνες, είτε αφορούν στο
κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού, είτε στο κόστος ανάπτυξης– παραμετροποίησης–
προσαρμογής εφαρμογής λογισμικού, είτε παροχής με τη μορφή υπηρεσίας λογισμικού
«Software as a Service», θα πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά στους σκοπούς της
δράσης. Συμπληρωματικά των παραπάνω, είναι επιπλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για:
i. Φιλοξενία (hosting, app-stores κτλ.) για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών
ii. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιείται στο
πλαίσιο των εφαρμογών
iii. Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή
διαδικτυακών τόπων
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iv. Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας κλπ. των
εφαρμογών
Περιορισμοί:
Το κόστος υπηρεσιών «Software as a Service» είναι επιλέξιμο έως και 36 μήνες από την
ημερομηνία τιμολόγησης, εφόσον προπληρωθεί όλο το ποσό. Το αποκτούμενο λογισμικό
καταγράφεται στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου κατά τα
προβλεπόμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατηγορία της επιχείρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λογισμικό που δεν σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη/ υλοποίηση εφαρμογών
επί συσκευών κινητών επικοινωνιών δεν είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, επί ποινή
απόρριψης της συνολικής πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.

Πιστοποίηση δαπάνης:
Για την πιστοποίηση της δαπάνης, απαραίτητα παραστατικά είναι τα εξοφλημένα τιμολόγια
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών των προμηθευτών προς το δικαιούχο. Σημειώνεται
επίσης, ότι δαπάνες υπηρεσιών στο λογισμικό θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά
τόσο στις βεβαιώσεις προμηθευτών όσο και στα σχετικά παραστατικά δαπανών
(τιμολόγια).
Τα ηλεκτρονικά παραστατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπώνονται ηλεκτρονικά είτε σε προτυπωμένο χαρτί, θα πρέπει υποχρεωτικώς να αναφέρουν το λεκτικό «δαπάνη υλοποίησης
έργου στο πλαίσιο της δράσης «digi-mobile». Τα μη ηλεκτρονικά θα πρέπει να
αναγράφουν επίσης τη σχετική αναφορά. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν τα τιμολόγια που
προέρχονται από προμηθευτές του εξωτερικού ή ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops). Σε
αντίθετη περίπτωση, οι αντίστοιχες δαπάνες ενδέχεται να απορριφθούν.

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση εξοπλισμού στο πλαίσιο
της δράσης.

Ανεξαρτήτως του είδους Δαπάνης ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:
•

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την Επιχείρηση.
Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις έργων ενίσχυσης θα
αφορούν δαπάνες χωρίς το ΦΠΑ.

•

Οι δαπάνες που θα δηλωθούν για την υλοποίηση του έργου είναι επιλέξιμες μόνο
στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες και δαπάνες) και
οικονομικό (παραστατικά/ εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά
από την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης του έργου στη
δράση «digi-mobile».

•

Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν την παραπάνω ημερομηνία και
αφορούν επιλέξιμες δαπάνες της ενταχθείσας επένδυσης, δεν γίνονται δεκτές.

•

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενταχθεί και έχει υλοποιήσει και άλλη δράση
της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., η εταιρία δύναται να ζητήσει να υπάρχει
στη διάθεσή της το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των άλλων
δράσεων.
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Σε κάθε περίπτωση η εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. μπορεί να ενεργήσει σε
οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η μη τήρηση των περιορισμών και προϋποθέσεων της
δράσης.

6.5.

Πληροφορίες και Επικοινωνία για την προκηρυσσόμενη Δράση

Κατά το διάστημα υποβολής των προτάσεων ενίσχυσης οι επιχειρήσεις μπορούν να
επικοινωνούν με την εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. για κάθε θέμα που ενδέχεται να
σχετίζεται με:


Τεχνικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές υποστήριξης της Δράσης



Θέματα που αφορούν τους όρους της Δράσης

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:
•

Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της
Δράσης (http://digi-mobileportal.digitalaid.gr/Contact)

•

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση digi-mobile@digitalaid.gr

•

Με τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό: 210-3377977

•

Με ταχυδρομική αποστολή προς: Ψηφιακές Ενισχύσεις – Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υμηττός, με την ένδειξη
Δράση «digi-mobile», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης και
τον κωδικό της πρότασης

Για τις ανάγκες υποστήριξης της υποβολής των αιτήσεων, θα υπάρχει διαθέσιμο Γραφείο
Αρωγής το οποίο θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης και το οποίο θα
απαντάει σε ερωτήσεις πρώτου επιπέδου (διευκρινιστικές ή συχνότερες).
Για ερωτήματα – θέματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, η Επιχείρηση αναμένει
απάντηση στο γραπτό ερώτημα ή αίτημά της συνήθως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του.

7. Χαρακτηριστικά Υποβαλλόμενων Προτάσεων Έργων
7.1.

Ειδικά Χαρακτηριστικά των Έργων

Κάθε Επιχείρηση που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5 και
επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση digi-mobile έχει δικαίωμα να υποβάλει, να της
εγκριθεί και να υλοποιήσει μια (1) μόνο πρόταση. Η εταιρία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ»
διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει αρμοδίως σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί
παράβαση του εν λόγω χαρακτηριστικού.
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7.2.

Διάρκεια Έργων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων έργων δεν δύναται να ξεπερνά τους
πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής
εκ μέρους της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης
της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

7.3.

Όριο Ενίσχυσης

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενο έργο διαμορφώνεται από το
δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.
Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα:



€7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση επιθυμεί να υλοποιήσει
native mobile ή web mobile εφαρμογές
€1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile
portal

8. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
8.1.

Γενικά Στοιχεία

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δράσης, θα υπάρχει διαθέσιμη αναλυτική
ενημέρωση καθώς και οδηγίες σχετικές με τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και
έγκρισης των προτάσεων, στο δικτυακό τόπο της Δράσης (http://digimobileportal.digitalaid.gr).

8.2.

Δημιουργία καταλόγου ενδιαφερόμενων προμηθευτών

Για την ταχύτερη συμπλήρωση της πρότασης έργου, τον αρτιότερο έλεγχο των δαπανών της
δράσης αλλά και για λόγους αποτελεσματικότερης κοινοποίησης στοιχείων των εν δυνάμει
προμηθευτών προς τους υποψήφιους δικαιούχους σε ολόκληρη την Ελλάδα, προβλέπεται
στο πλαίσιο της δράσης η σύνταξη «καταλόγου προμηθευτών».
Ο κατάλογος των ενδιαφερόμενων προμηθευτών αφορά στις επιχειρήσεις που
αναλαμβάνουν για λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης, την πλήρη ανάπτυξη των
εφαρμογών και την υποστήριξή τους στο πλαίσιο της δράσης. Ο κατάλογος αυτός είναι
διαρκώς ανοικτός με την έννοια ότι προμηθεύτριες επιχειρήσεις μπορούν συνεχώς να
εντάσσονται σε αυτή, προκειμένου να αποτελέσουν δυνητικούς συνεργάτες των
δικαιούχων της δράσης.
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Η υποβολή και η αξιολόγηση των στοιχείων των προμηθευτών πραγματοποιείται μέσω της
συμπλήρωσης τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας (βλ. Τεύχος Παραρτημάτων Παράρτημα ΙΙ – Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για τη συμπερίληψη στον Κατάλογο
Προμηθευτών), η οποία καταγράφει:





Την πλήρη επωνυμία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή
Τον διακριτικό του τίτλο
Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του
Τη διεύθυνση της έδρας του

H συμπλήρωση των στοιχείων του εκάστοτε προμηθευτή είναι απαραίτητο να
ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης του αντίστοιχου υποψήφιου δικαιούχου με τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί
στο πλαίσιο της δράσης.

Σημειώνεται ότι η κατάρτιση του καταλόγου προμηθευτών, αποσκοπεί κυρίως στον
αρτιότερο έλεγχο των δαπανών της δράσης καθώς και στην ενημέρωση των υποψήφιων
δικαιούχων από όλη την Ελλάδα, για τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών. Η εταιρία
«Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για πιθανά
ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και
προμηθευτών. Οι σχέσεις μεταξύ δικαιούχων και προμηθευτών καθορίζονται αποκλειστικά
από τις μεταξύ τους συμβάσεις , χωρίς καμία μεσολάβηση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

8.3.

Υποβολή Αίτησης Έργου

Η υποβολή και η αξιολόγηση των προτάσεων έργων από τους υποψήφιους δικαιούχους
πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοχεύει στον έλεγχο της
επιλεξιμότητας των δικαιούχων, στην περιγραφή του έργου, στη δήλωση αποδοχής των
όρων της δράσης καθώς και στην ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την υλοποίηση της δράσης.
Η φόρμα αυτή είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Δράσης (http://digimobileportal.digitalaid.gr).Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.
Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χρειάζεται να υπάρχει πιστοποιημένος λογαριασμός
χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της
«Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». Ο πιστοποιημένος λογαριασμός χρήσης δημιουργείται από την
κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την
εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ακολούθως αποστέλλονται επιμέρους στοιχεία
σε φυσικό φάκελο. Ο έλεγχος των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Ενότητα 3 του Οδηγού Αξιολόγησης.
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής χωρίζεται στις ακόλουθες πέντε (5) σύντομες ενότητες:
Ενότητα Α: «Γενικά στοιχεία Επιχείρησης»
Ενότητα Β: «Οικονομικά στοιχεία Επιχείρησης»
Ενότητα Γ: «Περιγραφή Επενδυτικής Πρότασης»
Ενότητα Δ: «Οικονομικό Αντικείμενο, Δαπάνες και Προσφορά»
Ενότητα Ε: «Δικαιολογητικά»

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σημειώνεται ότι σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της
ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το
περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής. Εκ παραδρομής λάθη στην ηλεκτρονική Αίτηση
μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της Αίτησης η οποία σε αυτή την περίπτωση
κρίνεται «Απορριπτέα».

Αναλυτικότερα:
Ενότητα Α: «Γενικά στοιχεία Επιχείρησης»
Στην παρούσα ενότητα συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν:








στον δικαιούχο της επένδυσης,
στην επιχείρηση,
στο νόμιμο εκπρόσωπο και τον υπεύθυνο έργου του δικαιούχου της επένδυσης,
στους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
στη μετοχική σύνθεση,
στις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και
στις επιχορηγήσεις (μέσω του κανονισμού De Minimis) που σχετίζονται με τον
δικαιούχο

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Ενότητας Α της ηλεκτρονικής
φόρμας υποβολής συμβάλει στον έλεγχο επιλεξιμότητας του δικαιούχου με βάση τις
προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας της ενότητας 5 του παρόντος οδηγού
υποβολής.

Ενότητα Β: «Οικονομικά στοιχεία Επιχείρησης»
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει
πρόταση. Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν σε:


αριθμό εργαζομένων σε ΕΜΕ



συνολικό κύκλο εργασιών
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σύνολο ενεργητικού

και αναφέρονται:





στο οικονομικό έτος 2011 (χρήση 01.01.2010-31.12.2010) για όσες επιχειρήσεις
υποβάλλουν πρόταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2012,
στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 01.01.2011-31.12.2011) για όσες επιχειρήσεις
υποβάλλουν πρόταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2013, εφόσον είναι διαθέσιμα. Στην
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα υποβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία για το
προηγούμενο οικονομικό έτος.
στο οικονομικό έτος 2013 (χρήση 01.01.2012-31.12.2012) για όσες επιχειρήσεις
υποβάλλουν πρόταση μετά τις 31 Μαΐου του 2013, εφόσον είναι διαθέσιμα. Στην
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα υποβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία για το
προηγούμενο οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση ύπαρξης υπερδωδεκάμηνης χρήσης θα πρέπει να γίνεται αναγωγή των
οικονομικών στοιχείων στα αντίστοιχα έτη για δωδεκάμηνη περίοδο, σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

Ενότητα Γ: «Περιγραφή Έργου»
Σε αυτή την ενότητα ζητείται από τον δυνητικό δικαιούχο να καταγράψει μία συνοπτική
αποτύπωση του έργου (με συγκεκριμένα μέγιστα όρια ανά πεδίο) και να συμπληρώσει
επιμέρους πληροφοριακά στοιχεία περιγράφοντας:








την εφαρμογή/ ψηφιακή υπηρεσία που θα αναπτυχθεί/ αποκτηθεί
το αντικείμενο και το σκοπό της εφαρμογής
τον τρόπο επιχειρηματικής αξιοποίησης της εφαρμογής
τα προσδοκώμενα οικονομικά ή άλλα οφέλη
την κατάταξη της εφαρμογής στις κατηγορίες B2B/Β2Ε και Β2C
την κατάταξη της εφαρμογής στις κατηγορίες native mobile/ web mobile
εφαρμογών και web mobile portals
τις πλατφόρμες, μέσω των οποίων θα διατεθεί η εφαρμογή

Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της πρότασης ξεκινά από τον 1ο μήνα υλοποίησης του
έργου και να εκτείνεται έως το πολύ πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής του.

Ενότητα Δ: «Οικονομικό Αντικείμενο και Προμηθευτές»
Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει πεδία που αφορούν στην επιλογή προμηθευτή και
καθώς στο οικονομικό αντικείμενο με βάση την προσφορά του.
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση:


Επιλέγει από ηλεκτρονικό κατάλογο έως δύο (2) προμηθευτές με τους οποίους
επιθυμεί να συνεργαστεί στο πλαίσιο της δράσης. Σημειώνεται ότι οι
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ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρώσει τα σχετικά
τους στοιχεία όπως περιγράφεται στην ενότητα 8.2
Καταχωρίζει σε σχετικά πεδία, πληροφορίες που αφορούν στο Οικονομικό
Αντικείμενο της πρότασης, με βάση την προσφορά του προμηθευτή του.

Ενότητα Ε: «Δικαιολογητικά»
Παρατίθεται η αναλυτική κατάσταση των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν σε
έντυπο φάκελο από τον δικαιούχο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής. Ο δυνητικός
δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει δικαιολογητικά στην κατάσταση των
Δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει σκόπιμο να προσκομίσει πέραν των αναφερόμενων.
Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της «ηλεκτρονικής υποβολής»,
δεν μπορεί να γίνει καμία διόρθωση στα ηλεκτρονικώς υποβληθέντα στοιχεία.

8.3.1

Φάκελος αίτησης – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δράση υποβάλλονται σε «Φάκελο Αίτησης»:

8.3.2

Υποβολή Φακέλου Αίτησης

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση έργου, ο δυνητικός
δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, Φάκελο Αίτησης
ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
(i) Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση (εκδίδεται αυτόματα – απλή εκτύπωση από το
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων), η οποία φέρει τη σφραγίδα
της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του δικαιούχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μη υπογραφή ή σφράγιση της ως άνω υποβαλλόμενης Αίτησης αποτελεί λόγο απόρριψης
της αίτησης («Απορριπτέα»)
(ii) Το ερωτηματολόγιο με τα στοιχεία υποβολής (απλή εκτύπωση από το
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων)
(iii) Την προσφορά ή τις προσφορές των προμηθευτών που επέλεξε, σύμφωνα με τα
όσα καταχωρίστηκαν στην Ενότητα 9 του παρόντος Οδηγού .
(iv) τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που περιγράφονται στην ενότητα 8.3.3 και τα οποία
απαιτούνται για την αποδοχή του δικαιούχου στη δράση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
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Η μη αποστολή ενός ή περισσότερων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του
ορισθέντος χρονικού ορίου (10 ημερολογιακών ημερών) στο Φάκελο της Αίτησης, αποτελεί
λόγο απόρριψης της αίτησης («Απορριπτέα»). Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι
αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα στην
“Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» οι φυσικοί φάκελοι των Αιτήσεων.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες
παρατείνονται μέχρι και την αμέσως επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.
Η αποστολή του Φακέλου της Αίτησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τους εξής
τρόπους:
-

με συστημένη επιστολή - δέμα,

-

με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Ψηφιακές Ενισχύσεις – Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υμηττός, τηλ. 2103377940,
στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Το εμπρόθεσμο της αποστολής του Φακέλου Αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της απόδειξης αποστολής της εταιρίας ταχυμεταφοράς
που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Ο φάκελος αίτησης υποβάλλεται σε ένα και μόνο πρωτότυπο, το οποίο εξωτερικά θα
φέρει ετικέτα η οποία εκτυπώνεται από το λογαριασμό χρήστη στο Πληροφοριακό
Σύστημα.

8.3.3

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Υποβολή Φακέλου Αίτησης

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά Τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα
για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση και υποβάλλονται σε φυσικό φάκελο σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην ενότητα 8.3.2.
Α/Α
1.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Βεβαίωση Έναρξης δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ ή/ και ισοδύναμο
έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μεταβολής), από τα οποία η «Ψηφιακές Ενισχύσεις
Α.Ε.» μπορεί να επιβεβαιώσει:



το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης
τη νομιμότητα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πρωτότυπη μορφή ή απλό αντίγραφο
2.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
της Επιχείρησης, και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Επιχείρησης,
πρωτότυπη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
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δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης τα παρακάτω:
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

η συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση ή μέρος αυτής δεν έχει
επιχορηγηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης
σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
έχει υποβάλλει κατά μέγιστο μία μόνο επενδυτική πρόταση
δεν έγιναν δαπάνες έργου πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας
των δαπανών της δράσης «digi-mobile»
έλαβε σαφή και πλήρη γνώση του περιεχομένου των Οδηγών της
Δράσης και συμφωνεί με αυτούς
ότι όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την
ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην
έντυπη μορφή με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή
και ακριβή τη στιγμή της υποβολής τους, και αντανακλούν πλήρως και
με απόλυτη ακρίβεια όσα έχουν δηλωθεί στις οικείες φορολογικές
αρχές, μέσω των φορολογικών εντύπων Ε3 και Ε7.
συμφωνεί και εξουσιοδοτεί την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. να
διασταυρώσει τα δηλούμενα και καταχωρημένα στοιχεία
ηλεκτρονικής αίτησης του φορέα με οποιονδήποτε Δημόσιο Φορέα
κριθεί σκόπιμο ή απαιτητό.
ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων
γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02
σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης της επενδυτικής
πρότασης συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρίας του,
του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης,
στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά
(τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» και του
ΕΣΠΑ 2007-2013).
Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης
παλαιάς ενίσχυσης
Το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει
λάβει η Επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή ή
αυτή συμμετέχει (είτε μέσω της ίδιας επιχείρησης είτε μέσω των
μετόχων της) με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, ή το ύψος των
ενισχύσεων των παραπάνω που πρόκειται να λάβουν σε περίπτωση
ένταξης πράξης κατά το τρέχον και τα προηγούμενα δύο (2)
οικονομικά έτη (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το
ΤΕΜΠΜΕ) από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης είναι
«……………………..» ευρώ.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα
πρέπει να το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στην αίτηση υποβολής σε
οποιοδήποτε στάδιο μετά την ένταξη του έργου, αυτό δύναται να
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απενταχθεί.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός του προβλεπόμενου
από τη δράση χρονοδιαγράμματος, αυτό δύναται να απενταχθεί
αυτοδικαίως.
Η επιχείρηση πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης

•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι πρωτότυπη και
επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή
3.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
της Επιχείρησης, και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Επιχείρησης,
πρωτότυπη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
δημόσια αρχή, στην οποία θα δηλώνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο:
•

ότι έλαβε σαφή γνώση του περιεχομένου του συνημμένου στην
προκήρυξη Παράρτημα IX – Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό
Περιβάλλον (κλάδοι που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ).
η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής
χρηματοδότησης έργων από το ΕΓΤΑΑ και μπορεί να χρηματοδοτηθεί
από το παρόν πρόγραμμα του ΕΤΠΑ.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι πρωτότυπη και
επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή
4.

Φορολογική δήλωση Ε3 που αντιστοιχεί στα στοιχεία της προηγούμενης
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση,
με τις διευκρινίσεις που παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 8.3 – Ενότητα Β.
Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα
και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση
που λόγω πρόσφατης έναρξης της επιχείρησης δεν υπάρχει διαθέσιμο το
έντυπο Ε3, υποβάλλονται προσωρινά φορολογικά οικονομικά στοιχεία, τα
οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή της επιχείρησης και
σφραγισμένα από την επιχείρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε απλά αντίγραφα

5.

Έντυπο Ε7 (Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών) για την αντίστοιχη με το
υποβληθέν έντυπο Ε3 χρήση. Στο έντυπο Ε7 θα πρέπει εμφανώς να
παρουσιάζονται οι ημέρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο της επιχείρησης. Σε
περίπτωση που λόγω πρόσφατης έναρξης της επιχείρησης δεν υπάρχει
διαθέσιμο το έντυπο Ε7, υποβάλλονται οι σχετικές ΑΠΔ της χρήσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε απλά αντίγραφα

6.

Προσφορά ή προσφορές προερχόμενες κατά μέγιστo από δύο (2)
επιλεγμένους προμηθευτές, για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνιστούν το
έργο.
Σημειώνεται ότι:
-

οι προσφορές που συνιστούν την προτεινόμενη επένδυση θα πρέπει
να φέρουν τα στοιχεία των προμηθευτών [σφραγίδα και υπογραφή, ή
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εκτύπωση σελίδας παραγγελίας εάν πρόκειται για αγορά μέσω
ηλεκτρονικού καταστήματος], να έχουν ημερομηνία από την
προκήρυξη της Δράσης και μεταγενέστερη και να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της πρότασης καθώς και για εύλογο χρονικό
διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση της επενδυτικής
πρότασης.
Η μη υποβολή τεκμηριωμένων προσφορών σύμφωνα με τις παραπάνω
επισημάνσεις δύναται να οδηγήσει και σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πρωτότυπη μορφή ή απλά αντίγραφα ή εκτυπώσεις σε
περίπτωση προσφορών από ηλεκτρονικά καταστήματα
7.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τεκμηριώνει την επιλεξιμότητα της
δικαιούχου όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Νο3
του Παραρτηματος VI κλπ.)
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9. Παράρτημα Ι – Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Υποβολής
Α. Γενικά Στοιχεία δικαιούχου που υποβάλλει το Έργο
A.1

Στοιχεία Δικαιούχου / Τόπος Υλοποίησης Επένδυσης
Οδός – Αριθμός
Τ.Κ.

Διεύθυνση
Δικαιούχου /
Τόπος

Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Δημοτικό
Διαμέρισμα
Τηλέφωνο

Στοιχεία
Επικοινωνίας

Φαξ
e-mail

Δ.Ο.Υ. Δικαιούχου
Ημερομηνία Έναρξης
Δραστηριότητας Δικαιούχου
Περιοχή
ΟΠΑΑΧ

Ο τόπος
υλοποίησης
βρίσκεται σε
περιοχή ΟΠΠΑΧ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α.2 Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Δραστηριότητα Επιχείρησης
[Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης από κατάλογο]
Νομική Μορφή
Α.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Φ.Μ.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

….

(9ψηφία)

Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης
Οδός – Αριθμός
Διεύθυνση Έδρας

Τ.Κ.
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Α.2 Στοιχεία Επιχείρησης
Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Δημοτικό Διαμέρισμα
Τηλέφωνο 1 (σταθερό)
Τηλέφωνο 2 (σταθερό)
Φαξ
Website
e-mail Επιχείρησης
Ημερομηνία Έναρξης
Δραστηριότητας Επιχείρησης
Είδος Βιβλίων

Β’

Γ’

A.3

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης

Επώνυμο
Όνομα
ΑΦΜ
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)
e-mail

Α.4

Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου

Επώνυμο
Όνομα
ΑΦΜ
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)
e-mail

Α.5 Κωδικοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) τουλάχιστον 4ψήφιοι (2008 κωδικοποίηση)
Κ.Α.Δ. Κύριας Δραστηριότητας επιχείρησης σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο
υποβληθέν έντυπο Ε3 ή με βάση σχετική Δήλωση μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
(Πεδίο 705 του Ε3)

. .
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Κ.Α.Δ. Μεγαλύτερων Ακαθάριστων Εσόδων σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο
υποβληθέν έντυπο Ε3 (Πεδίο 761 του Ε3)

Α.6

Στοιχεία εταίρων ή μετόχων του Φορέα Επένδυσης

Είδος Προσώπου

Φυσικό Πρόσωπο

Νομικό Πρόσωπο

Μέτοχος εκτός Ελλάδος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

. .

Ονοματεπώνυμο ή
Επωνυμία
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό (%)
Νομός
Οδός – Αριθμός
Διεύθυνση
Δήμος
Τ.Κ.
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)
Φαξ
e-mail
Θέση του Εταίρου /
Μετόχου στο Φορέα της
Επένδυσης

Α7. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Α.7

Στοιχεία συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ποσοστό συμμετοχής
>=50%)

Συνδεδεμένος Μέτοχος ή
Φορέας

Λίστα από Α6 ή/και Φορέας Επένδυσης

Επωνυμία Συνδεδεμένης
Επιχείρησης
Είναι εκτός Ελλάδος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό συμμετοχής (%)
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Α8. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις
Α.8

Στοιχεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (ποσοστό συμμετοχής >=25%
και <50%)

Συνεργαζόμενος
Μέτοχος ή Φορέας
Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση
Είναι εκτός Ελλάδος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό συμμετοχής
(%)
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Α9. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Έχει συμμετάσχει ο φορέας της επένδυσης ή οι επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στις ερωτήσεις Α6, Α7, Α8 σε επιχορηγούμενα προγράμματα το
τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη, που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης
Δεκεμβρίου 2006 ή προγενέστερου αυτού;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σε περίπτωση που απαντήσατε ναι, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί.
ΑΦΜ
Επωνυμία
Επιχείρησης Επιχείρησης

Ονομασία
Προγράμματος

Τρέχουσα Φάση
Εξέλιξης του έργου

Φορέας Χορήγησης
της Ενίσχυσης

Ημερομηνία
έγκρισης /
καταβολής

Συνολική
εγκεκριμένη/καταβληθείσα
Επιχορήγηση (σε €)

Σύνολο:
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B. Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης
B1

Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης
Οικον. έτος 2011

Β1.1

Αριθμός απασχολούμενων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)

Β1.2

Κύκλος Εργασιών (€)

Β1.3

Σύνολο Ενεργητικού (€)

Β1.5

Η εταιρία τηρεί Βιβλία Κατηγορίας

Β1.4

Ο κύκλος εργασιών προέρχεται κατά 100% από ελευθέρια
επαγγέλματα

Β΄

Γ΄

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οδηγός Υποβολής digi-mobile

Γ. Περιγραφή Έργου

Γ.1 Τίτλος της Εφαρμογής που θα αναπτυχθεί

Γ.2 Αντικείμενο και σκοπός του έργου (όριο 150 λέξεις)

Γ.3 Περιγραφή Έργου (όριο 400 λέξεις)

Γ.4 Προσδοκώμενα οφέλη (όριο 150 λέξεις)

Γ.5 Κατηγορία Εφαρμογής
Η εφαρμογή που αναπτύσσεται/ αξιοποιείται είναι …
Η εφαρμογή που αναπτύσσεται/ αξιοποιείται είναι …
(μια εκ των επιλογών)

B2C

B2B/ Β2Ε
native mobile app
web mobile app
web mobile portal
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Γ.6 Πλατφόρμες μέσω των οποίων θα διατίθεται η εφαρμογή
Η εφαρμογή διατίθεται σε

Symbian
Google Android
Apple iOS
RIM BlackBerry
Microsoft Windows
Phone/Mobile
Windows 7 tablet
Palm/ HP WebOS
Samsung Bada
Nokia Maemo & MeeGo
Άλλο
Περιγράψτε….
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Δ: «Προμηθευτής, Οικονομικό Αντικείμενο, Δαπάνες και Προσφορές»
Δ.1 Προμηθευτές (επιλογή από κατάλογο, έως δύο κατά μέγιστο)

Δ.2 Συγκεντρωτικός πίνακας Δαπανών
Περιγραφή

Κόστος δαπάνης (€)

Αριθμός Προσφοράς

Δαπάνες για Λογισμικό Υπηρεσιών Λογισμικού (“SaaS”) #1
Δαπάνη #ν

Σύνολο Προϋπολογισμού Έργου
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Μη επιλέξιμος Προϋπολογισμός
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Ε. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α/Α
1.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Βεβαίωση Έναρξης δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ. ή/
και ισοδύναμο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μεταβολής), από
τα οποία η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» μπορεί να
επιβεβαιώσει:



Έντυπη Υποβολή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης
τη νομιμότητα του τόπου υλοποίησης της
επένδυσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πρωτότυπη μορφή ή απλό αντίγραφο
2.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και σφραγισμένη με
τη σφραγίδα της Επιχείρησης, πρωτότυπη και
επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρονται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης τα παρακάτω:
•

•
•

•
•

•

η συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση ή μέρος
αυτής δεν έχει επιχορηγηθεί, ενταχθεί, ή
υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους.
έχει υποβάλει κατά μέγιστο μία μόνο επενδυτική
πρόταση
δεν έγιναν δαπάνες έργου πριν από το χρόνο
έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών της δράσης
«digi-mobile»
έλαβε σαφή και πλήρη γνώση του περιεχομένου
των Οδηγών της Δράσης και συμφωνεί με αυτούς
ότι όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία που
υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική αίτηση καθώς
και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην έντυπη
μορφή με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
είναι αληθή και ακριβή τη στιγμή της υποβολής
τους, και αντανακλούν πλήρως και με απόλυτη
ακρίβεια όσα έχουν δηλωθεί στις οικείες
φορολογικές αρχές, μέσω των φορολογικών
εντύπων Ε3 και Ε7.
συμφωνεί και εξουσιοδοτεί την Ψηφιακές
Ενισχύσεις Α.Ε. να διασταυρώσει τα δηλούμενα
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•

•

•
•

•

•

•

και καταχωρημένα στοιχεία ηλεκτρονικής αίτησης
του φορέα με οποιονδήποτε Δημόσιο Φορέα
κριθεί σκόπιμο ή απαιτητό.
ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1
σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02
σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης της
επενδυτικής πρότασης συμφωνεί στη δημοσίευση
της επωνυμίας της εταιρίας του, του τίτλου της
πράξης και του ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων
που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην
ιστοσελίδα της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» και του
ΕΣΠΑ 2007-2013).
Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης
διαδικασία ανάκτησης παλαιάς ενίσχυσης
Το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De
minimis) που έχει λάβει η Επιχείρηση και οι
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή
συμμετέχει (είτε μέσω της ίδιας επιχείρησης είτε
μέσω των μετόχων της) με ποσοστό μεγαλύτερο
του 25%, ή το ύψος των ενισχύσεων των
παραπάνω που πρόκειται να λάβουν σε
περίπτωση ένταξης πράξης κατά το τρέχον και τα
προηγούμενα
δύο
(2)
οικονομικά
έτη
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το
ΤΕΜΠΜΕ) από την ημερομηνία ένταξης της
πρότασης είναι «……………………..» ευρώ.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει
καμία ενίσχυση, θα πρέπει να το αναγράφει
στην υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στην
αίτηση υποβολής σε οποιοδήποτε στάδιο μετά
την ένταξη του έργου, αυτό δύναται να
απενταχθεί.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός
του
προβλεπόμενου
από
τη
δράση
χρονοδιαγράμματος, αυτό δύναται να απενταχθεί
αυτοδικαίως.
Η επιχείρηση πληροί όλα τα κριτήρια
επιλεξιμότητας της δράσης
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι
πρωτότυπη και επικυρωμένη για το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή
3.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον
Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και σφραγισμένη με
τη σφραγίδα της Επιχείρησης, πρωτότυπη και
επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
δημόσια αρχή, στην οποία θα δηλώνονται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο:
•

•

ότι έλαβε σαφή γνώση του περιεχομένου του
συνημμένου στην προκήρυξη Παράρτημα IX –
Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον
(κλάδοι που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά
από το ΕΓΤΑΑ)».
η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις
αποκλειστικής χρηματοδότησης έργων από το
ΕΓΤΑΑ και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το
παρόν πρόγραμμα του ΕΤΠΑ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι
πρωτότυπη και επικυρωμένη για το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή
4.

Φορολογική δήλωση Ε3 που αντιστοιχεί στα στοιχεία της
προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, που
δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση, με τις διευκρινίσεις
που παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 8.3 – Ενότητα Β.
Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης καλό είναι να
υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των
στοιχείων του κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που λόγω
πρόσφατης έναρξης της επιχείρησης δεν υπάρχει
διαθέσιμο το έντυπο Ε3, υποβάλλονται προσωρινά
φορολογικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να
είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή της επιχείρησης και
σφραγισμένα από την επιχείρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε απλά αντίγραφα

5.

Έντυπο Ε7 (Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών) για
την αντίστοιχη με το υποβληθέν έντυπο Ε3 χρήση. Στο
έντυπο Ε7 θα πρέπει εμφανώς να παρουσιάζονται οι
ημέρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που λόγω πρόσφατης έναρξης της
επιχείρησης δεν υπάρχει διαθέσιμο το έντυπο Ε7,
υποβάλλονται οι σχετικές ΑΠΔ της χρήσης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε απλά αντίγραφα
6.

Προσφορά ή προσφορές από έως δύο (2) επιλεγμένους
προμηθευτές, για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνιστούν
το έργο.
Σημειώνεται ότι:
-

οι προσφορές που συνιστούν την προτεινόμενη
επένδυση θα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία των
προμηθευτών [σφραγίδα και υπογραφή, ή
εκτύπωση σελίδας παραγγελίας εάν πρόκειται για
αγορά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος], να
έχουν ημερομηνία από την προκήρυξη της Δράσης
και μεταγενέστερη και να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της πρότασης καθώς και για
εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται
η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η μη υποβολή τεκμηριωμένων προσφορών σύμφωνα με
τις παραπάνω επισημάνσεις δύναται να οδηγήσει και σε
απόρριψη της σχετικής δαπάνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πρωτότυπη μορφή ή απλά αντίγραφα ή
εκτυπώσεις σε περίπτωση προσφορών από ηλεκτρονικά
καταστήματα
7.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τεκμηριώνει την
επιλεξιμότητα της δικαιούχου επιχείρησης όπως
παρουσιάζονται στη συνέχεια (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση
Νο3 του Παραρτηματος VI κλπ.)
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10. Παράρτημα ΙΙ – Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για τη
συμπερίληψη στον Κατάλογο Προμηθευτών
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Δραστηριότητα Επιχείρησης
[Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης από λίστα]
Νομική Μορφή
Α.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Φ.Μ.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Άλλο

(9ψηφία)

Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης
Οδός – Αριθμός
Τ.Κ.
Διεύθυνση Έδρας

Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Δημοτικό Διαμέρισμα

Τηλέφωνο 1 (σταθερό)
Τηλέφωνο 2 (σταθερό)
Φαξ
Website
e-mail Επιχείρησης
Ημερομηνία Έναρξης
Δραστηριότητας Επιχείρησης
Προαιρετικά: Κατάλογος άλλων
εφαρμογών επί συσκευών
κινητών επικοινωνιών που
πιθανώς έχει αναπτύξει η
επιχείρηση (τίτλος εφαρμογής
και σύνδεσμος σε app store ή
σχετική σελίδα web)
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11. Παράρτημα ΙΙΙ – Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Η δράση “digi-mobile” εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών/ ενεργειών του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγκεκριμένα του Άξονα Προτεραιότητας 1:
Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 1.1:
Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που
υποστηρίζουν την προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κυρίως
στον ιδιωτικό τομέα. Για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας 1, αξιοποιούνται και πόροι από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα. Η εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας
14 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση,
κλπ)».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΠ-ΨΣ) είναι ένα από τα επιχειρησιακά
Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο
2007-2013. Συμβάλει στον 6° Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στη 2η θεματική προτεραιότητα που
αφορά στην Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των ΤΠΕ. Στόχος του Προγράμματος είναι η «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση» αναπτύσσεται ακολουθώντας τις στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις της
«Ψηφιακής Στρατηγικής» της χώρας και εξειδικεύει τους στόχους του σε δύο Άξονες Προτεραιότητας
(ΑΠ):
(i) ΑΠ1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
(ii) ΑΠ2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Οι Άξονες Προτεραιότητας εξυπηρετούνται από 6 Ειδικούς Στόχους (ΕΣ), η επίτευξη των οποίων
εξασφαλίζει αφενός τη διάχυση των ΤΠΕ τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες και, αφετέρου
μεγιστοποιεί τις ωφέλειες από τη χρήση των ΤΠΕ, προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στις
ανάγκες των χρηστών. Οι Ειδικοί Στόχοι των δύο Αξόνων Προτεραιότητας είναι:
(i) ΕΣ1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις
(ii) ΕΣ1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και βελτίωση αποτελεσματικότητας
Δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ
(iii) ΕΣ1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία
(iv) ΕΣ1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠE
(v) ΕΣ2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην
Ψηφιακή Ελλάδα
(vi) ΕΣ2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 1- Ειδικός Στόχος 1.1
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που υποστηρίζουν τη συμβολή των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες
αμιγούς στόχου σύγκλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην
παραγωγική διαδικασία:


επιχειρήσεις,



εργαζόμενους και



φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Η εξειδίκευση που παρέχει ο Ειδικός Στόχος 1.1, αφορά στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην
παραγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών και αποτελεί το
κύριο μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην
ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ, τόσο σε ό,τι αφορά νέες επενδύσεις σε
ΤΠΕ όσο και σε κίνητρα για την τόνωση της χρήσης τους.

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα
Προτεραιότητας 1, αξιοποιούνται και πόροι από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ειδικά
για την παρούσα Δράση «digi-mobile» αξιοποιούνται πόροι από τα:




«Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»
o

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»

o

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

«Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»
o



«Π.Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ»
o



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς
Ελλάδας»

«Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ»
o

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της
ψηφιακής σύγκλισης».
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12. Παράρτημα ΙV- Υπεύθυνη Δήλωση 1 / Δικαιολογητικό Νο2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Επώνυμο:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του
Ν.
1599/1986,
δηλώνω
ως
Νόμιμος
Εκπρόσωπος
της
επιχείρησης
με
επωνυμία
«………………………………………………..» και ΑΦΜ «……………………………….» ότι:
1.

H συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση ή μέρος αυτής δεν έχει επιχορηγηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση
χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

2.

Έχω υποβάλει κατά μέγιστο μία μόνο επενδυτική πρόταση.

3.

Δεν έγιναν δαπάνες έργου πριν από το χρόνο έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της δράσης «digi-mobile».

4.

Έλαβα σαφή και πλήρη γνώση του περιεχομένου των Οδηγών της Δράσης και συμφωνώ με αυτούς.

5.

Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία
στην έντυπη μορφή με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή τη στιγμή της υποβολής τους, και
αντανακλούν πλήρως και με απόλυτη ακρίβεια όσα έχουν δηλωθεί στις οικείες φορολογικές αρχές, μέσω των
φορολογικών εντύπων Ε3 και Ε7.
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(σελ. 1 από 2 Υπεύθυνης Δήλωσης)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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6.

Συμφωνώ και εξουσιοδοτώ την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. να διασταυρώσει τα δηλούμενα και καταχωρημένα στοιχεία
ηλεκτρονικής αίτησης του φορέα με οποιονδήποτε Δημόσιο Φορέα κριθεί σκόπιμο ή απαιτητό.

7.

Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των
Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02

8.

Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της
εταιρίας, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» και του ΕΣΠΑ 2007-2013).

9.

Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς ενίσχυσης

10. Το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει η Επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει (είτε μέσω της ίδιας επιχείρησης είτε μέσω των μετόχων της) με ποσοστό
μεγαλύτερο του 25%, ή το ύψος των ενισχύσεων των παραπάνω που πρόκειται να λάβουν σε περίπτωση ένταξης
πράξης κατά το τρέχον και τα προηγούμενα δύο (2) οικονομικά έτη (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το
ΤΕΜΠΜΕ) από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης είναι «……………………..» ευρώ.
(Προσοχή: Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα αναγράφει στην υπεύθυνη
δήλωση το κάτωθι)

Δεν έχω λάβει καμία ενίσχυση
11. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στην αίτηση υποβολής σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την ένταξη του έργου,
αυτό δύναται να απενταχθεί
12. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός του προβλεπόμενου από τη δράση χρονοδιαγράμματος, αυτό δύναται
να απενταχθεί αυτοδικαίως.
13. Η επιχείρηση πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(σελ. 2 από 2 Υπεύθυνης Δήλωσης)
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13. Παράρτημα V- Υπεύθυνη Δήλωση 2 / Δικαιολογητικό Νο3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου - (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του
Ν.
1599/1986,
δηλώνω
ως
Νόμιμος
Εκπρόσωπος
της
επιχείρησης
με
επωνυμία
«………………………………………………..» και ΑΦΜ «……………………………….» ότι:

1. Έλαβα σαφή γνώση του περιεχομένου του συνημμένου στην προκήρυξη Παράρτημα IX – Παρεμβάσεις
στο Παραγωγικό Περιβάλλον (κλάδοι που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ)».
2. Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής χρηματοδότησης έργων από το ΕΓΤΑΑ και
μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το παρόν πρόγραμμα του ΕΤΠΑ.

(4)
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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14. Παράρτημα VΙ- Υπεύθυνη Δήλωση 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου -(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του
Ν.
1599/1986,
δηλώνω
ως
Νόμιμος
Εκπρόσωπος
της
επιχείρησης
με
επωνυμία
«………………………………………………..» και ΑΦΜ «……………………………….» ότι:

3. Ο Κ.Α.Δ. Κύριας Δραστηριότητας της επιχείρησης για την οποία υποβάλλεται αίτηση επενδυτικού
σχεδίου είναι, σύμφωνα με τη βεβαίωση έναρξης στη εφορίας:
4. Ο Κ.Α.Δ. Μεγαλύτερων Ακαθάριστων Εσόδων της επιχείρησης είναι:
(4)
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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15. Παράρτημα VII - Κανονισμός Ε.Ε. 1998/2006 – De Minimis
(Βλ. σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο)
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16. Παράρτημα VIIΙ - Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑΔ που δεν
είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση λόγω του κανόνα De
Minimis
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
Κ.Α.Δ. 2008
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

01.7

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ

Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ

02.10.30.01
02.10.30.02
02.30.20
02.30.30

05
08.92
84
97
99

Πολλαπλασιασμός Φυτών
Ζωική παραγωγή
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία
δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη
συγκομιδή
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς
δραστηριότητες
Καλλιέργεια δασυλλίων για περιοδική
ξυλεία προς παρασκευή χαρτοπολτού
Καλλιέργεια φυτώριων ελάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ

Συλλογή φυσικού φελλού, που διαθέτεται
ακατέργαστος ή με απλή κατεργασία
Συλλογή μερών φυτών, χορταριών, βρύων
και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική
χρήση
Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

02.40.10.06
03

Πολυετείς καλλιέργειες

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Εξόρυξη τύρφης
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
οικιακού προσωπικού
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και
φορέων
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17. Παράρτημα IX – Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον
(κλάδοι που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ)
Οι παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του ΠΑΑ, που
αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν:
- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
- στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Τα κριτήρια διαχωρισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεμβάσεις από γεωργούς και µη
γεωργούς, στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σημεία.
Διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από γεωργούς
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι
ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, μπορούν να χρηματοδοτηθούν µόνο από
το ΕΓΤΑΑ (σύμφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση
πολύ μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
• Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες
• Χώροι εστίασης και αναψυχής
• Επισκέψιμα αγροκτήματα
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).
• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των
όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας µε σκοπό την
ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερμίας κλπ.).
Θα συγχρηματοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά
από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού
προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηματοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου
συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεις στους τοµείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, θα
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
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∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, όπως
ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι
παρακάτω:






Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, κατά την έννοια
του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η
χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηματοδότηση από το
ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση και τις
υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός προϋπολογισµός). Οι
επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε
προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές,
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.
Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίησης,
εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αφορά στους
κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.

Κωδικός
2
ΣΤΑΚΟΔ

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

158.4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

158.5

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ.

159.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

172

Υφαντήρια

175.1

Ταπητουργία

182.1

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και
σαγματοποιίας

201.0

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.
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203.0

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

212.1

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και
χαρτόνι.

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων

286.1

Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας

286.2

Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

361.1

Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων

361.2

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα

361.3

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

361.4

Κατασκευή άλλων επίπλων

362.9

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή μουσικών οργάνων

521.2

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών

923.1

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία

923.2

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

930.1

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

930.4

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
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18. Παράρτημα X - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΩΝ & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΠΑΑΧ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3
Τ.Κ.: Τοπική Κοινότητα
Δ.Κ. : Δημοτική Κοινότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α1. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Σιδηρονέρου

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κάτω Νευροκοπίου

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανεστίου

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διδυμοτείχου

Α2. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εκτός του πολεοδομικού ιστού της
πόλης του Διδυμοτείχου

Μεταξάδων
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Βύσσας
Κυπρίνου
Ορεστιάδος

Εκτός του πολεοδομικού ιστού της
πόλης Ορεστιάδας

Τριγώνου
Α4. ΚΑΒΑΛΑΣ

Α5. ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΣΤΟΥ

Ορεινού

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερών

Οι Τ.Κ. : Φωλεάς, Μυρτοφύτου

Πιερέων

Οι Τ.Κ. : Αυλής, Δωματίων,
Μελισσοκομείου, Μεσορόπης,
Μουσθένης, Σιδηροχωρίου

Αβδήρων

Εκτός της Τ.Κ. Σουνίου

Βιστωνίδος

Η Τ.Κ. Σουνίου

ΑΒΔΗΡΩΝ

Σελέρου
ΜΥΚΗΣ

Μύκης
Θερμών
Κοτύλης
Σατρών

ΞΑΝΘΗΣ

Α6. ΣΕΡΡΩΝ

Ξάνθης

Η Δ.Κ. Κιμμερίων

Σταυρούπολης

Εκτός των Τ.Κ. Γέρακα και
Κομνηνών

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Τοπείρου

Οι Τ.Κ. : Τοξοτών και Γαλάνης

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Κερκίνης
Πετριτσίου

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Αχινού
Βισαλτίας
Νιγρίτης

Εκτός του Δ.Δ. Νιγρίτας

Τραγίλου
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Αμφίπολης
Κορμίστας
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Πρώτης
Ροδολίβους
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Αλιστράτης

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Ηρακλεία
Στρυμωνικό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β1. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μελίκης

Τ. Κ. Μελίκης

ΒΕΡΟΙΑΣ

Βεργίνας
Βέροιας

Οι Τ.Κ. : Γεωργιανών, Κατσανέας,
Βερμίου, Κουμαριάς, Ράχης
Τριποτάμου

Δοβρά

Τ.Κ. Φυτείας

Μακεδονίδος

Β2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσας

ΒΟΛΒΗΣ

Αρεθούσας

ΛΑΓΚΑΔΑ

Βερτίσκου

Εκτός της Δ.Κ. Νάουσας

Καλλινδοίων
Κορωνείας

Τ.Κ. Αρδαμερίου

Λαχανά
Σοχού

Β3. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Χορτιάτη

Η Τ.Κ. Χορτιάτη

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αγίου Αθανασίου

Η Τ.Κ. Ξηροχωρίου

ΘΕΡΜΗΣ

Βασιλικών

Οι Τ.Κ. : Αγίου Αντωνίου,
Λιβαδίου, Περιστεράς

ΚΙΛΚΙΣ

Γαλλικού

Εκτός της Τ.Κ. Πεδινού

Δοϊράνης
Κρουσσών
Μουριών
Πικρολίμνης
ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Οι Τ. Κ. : Ανθοφύτου,
Μικροκάμπου, Νέου Αγιονερίου,
Νέου Γυναικοκάστρου, Παλαιού
Αγιονερίου

Αξιούπολης
Γουμένισσας
Ευρωπού
Λιβαδίων
Πολυκάστρου

Β4. ΠΕΛΛΑΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Εκτός της Δ.Κ. Πολυκάστρου

Αριδαίας
Εξαπλατάνου

ΕΔΕΣΣΑΣ

Βεγορίτιδας
Έδεσσας

ΠΕΛΛΑΣ

Οι Τ.Κ. : Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς,
Νησίου, Σωτήρας

Κύρρου
Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΣΚΥΔΡΑΣ

Μενηίδος
Σκύδρας

Εκτός της Δ.Κ. Σκύδρας
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Β5. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Δίου

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ελαφίνας
Πέτρας

Πιερίων
Β7. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αρναίας
Παναγίας

Η Δ.Κ. Παναγίας

Σταγίρων - Ακάνθου

Οι Τ.Κ. Σταγίρων και Στρατονικίου

Ανθεμούντα
Ζερβοχωρίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Γ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πολυγύρου

Οι Τ.Κ.: Αγίου Προδρόμου,
Βραστάμων, Παλαιοκάστρου,
Σανών, Ταξιάρχου

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αγίου Κοσμά
Αβδέλλας
Γόργιανης
Δοτσικού
Θεοδώρου Ζιάκα
Μεσολουρίου
Περιβολίου
Σαμαρίνης
Σμίξης
Φιλιππαίων

Γ2. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αγίων Αναργύρων
Βιτσίου
Καστρακίου
Κορεστίων
Κλεισούρας
Μεσοποταμίας

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Ακριτών
Αρρένων
Γράμμου
Νεστορίου

ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Άργους Ορεστικού

Εκτός της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού

Ίωνος Δραγούμη
Γ3. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΟΪΟΥ

Ασκίου
Νεάπολης
Πενταλόφου
Τσοτυλίου

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Βερμίου
Βλάστης
Μουρικίου
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Γ4. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντού

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αετού

Εκτός της Δ.Κ. Βελβεντού

Βαρικού
Λεχόβου
Νυμφαίου
ΠΡΕΣΠΩΝ

Κρυσταλλοπηγής
Πρεσπών

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Περάσματος

Οι Τ.Κ.: Άνω Υδρούσσης,
Δροσοπηγής, Φλαμπούρου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ1. ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ

Ξηροβουνίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Γεωργίου Καραϊσκάκη
Ηρακλείας
Τετραφυλίας

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Αθαμανίας
Αγνάντων
Θεοδωριανών
Μελισσουργών

Δ2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Πέτα

ΣΟΥΛΙΟΥ

Αχέροντα
Παραμυθιάς
Σουλίου

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σαγιάδας
Φιλιατών

Δ3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Μαργαριτίου

ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Βαθυπέδου
Καλαρρυτών
Καστανοχωρίων
Ματσουκίου
Πραμάντων
Σιράκου
Τζουμέρκων

ΔΩΔΩΝΗΣ

Αγίου Δημητρίου
Δωδώνης
Λάκκας Σουλίου
Σελλών

ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Ανατολικού Ζαγορίου
Βοβούσης
Παπίγκου
Τύμφης
Κεντρικού Ζαγορίου

Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΖΙΤΣΑΣ

Εκάλης
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Ευρυμενών
Ζίτσας
Μολοσσών
Πασσαρώνος
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Διστράτου

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Εγνατίας
Μετσόβου
Μηλέας

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Άνω Καλαμά
Άνω Πωγωνίου
Δελβινακίου
Καλπακίου
Κ. Πωγωνιανής
Λάβδανης

Δ4. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΖΗΡΟΥ

Ανωγείου
Θεσπρωτικού
Κρανέας
Φιλιππιάδος

Εκτός των Τ.Κ. Φιλιππιάδος,
Πέτρας, Νέας Κερασούντος

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λούρου

Εκτός Τ.κ. Λούρου, Ωρωπού,
Στεφάνης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ε1. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αργιθέας
Αχελώου
Ανατολικής Αργιθέας

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καλλιφωνίου

ΜΟΥΣΑΚΙΟΥ

Μουζακίου

ΣΟΦΑΔΩΝ

Μενελαΐδας
Ταμασίου
Ρεντίνης

Ε2. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΙΑΣ

Αγιάς
Ευρυμενών
Λακέρειας

ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ

Οι Τ.Κ. : Γερακαρίου,
Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου,
Νερομύλων, Ποταμιάς, Ελάφου
Οι Τ.Κ. : Καρίτσης, Ομολίου,
Στομίου
Οι Τ.Κ. : Ανατολής, Δήμητρας,
Μαρμαρίνης

Μελιβοίας

Οι Τ.Κ. : Μελιβοίας, Σωτηρίτσας

Αντιχασίων

Εκτός της Δ.Κ. Κρανέας
Ελλασσόνος

Βερδικούσης
Ελασσόνας
Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ε2. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ

Εκτός της Δ.Κ. Ελλασσόνος και των
Τα.Κ. : Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης,
Κεφαλοβρύσου, Στεφανοβούνου

Καρυάς
Λιβαδίου
Ολύμπου
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Ποταμιάς
Σαρανταπόρου
Τσαριτσάνης
ΤΕΜΠΩΝ

Αμπελακίων
Γόννων
Κάτω Ολύμπου

Ε3. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΑΛΜΥΡΟΥ

Μακρυχωρίου

Οι Τ.Κ. : Παραποτάμου, Ελατείας,
Ευαγγελισμού.

Νέσσωνος

Η Τ.Κ. Πουρναρίου

Αλμυρού

Οι Τ.Κ. : Ανθοτόπου, Κοκκωτών,
Κωφών, Φυλακής

Ανάβρας
Πτελεού
Σούρπης
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Αργαλαστής
Αφετών
Σηπιάδος
Τρικερίου

Ε5. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Καλαμπάκας

Εκτός της Δ.Κ. Καλαμπάκας

Καστανιάς
Κλεινοβού

Η Τ.Κ. Κλεινού

Μαλακασίου
Τυμφαίων
Χασίων
ΠΥΛΗΣ

Αιθήκων

Οι Τ.Κ. : Αγίου Νικολάου,
Αθαμανίας, Γαρδικίου, Δέσης,
Δροσοχωρίου

Νεράιδας
Μυροφύλλου
Πυνδαίων
Πύλης
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Παληοκάστρου
Παραληθαίων

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Οιχαλίας
Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ζ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ζ1. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αρτεμισίων

Οι Τ.Κ. : Αγίου Λέοντος, Γυρίου,
Κοιλιωμένου (Αγ. Νικόλαος),
Λούχα

Λαγανά

Οι Τ.Κ.: Αγαλά και Κερίου

Ελατίων
Ζ2. ΙΘΑΚΗΣ

ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκης

Ζ3. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Θιναλίου

Οι Τ.Κ.: Επισκέψεως, Κλιματιάς,
Λαυκίου,Λουτσών,Περιθείας,
Πεταλείας και η Δ.Κ. Νυμφών

Κασσωπαίων
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Ζ4. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Φαιάκων

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Ελείου-Πρόνων

Οι Τ.Κ. : Σπαρτύλα, Σωκρακίου,
Σγουράδων, Ζυγού και η Δ.Κ. Άνω
Κορακιάνας

Ερίσου
Λειβαθούς
Ομαλών
Πυλαρέων
Σάμης
Ζ5. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι Τ.Κ. : Πουλάτων, Πυργίου,
Χαλιωτάτων

Απολλωνίων
Σφακιωτών
Καρυάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παραβόλας

Εκτός των Τ.Κ.: Νερομάννας,
Παντανάσσης και της Δ.Κ.
Παραβόλας

Παρακαμπυλίων

ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Στράτου

Το Τ.Κ. Καστρακίου

Παναιτωλικού

Εκτός της Τ.Κ. Κερασέας

Ανακτορίου

Εκτός της Τ.Κ. Βονίτσης

Μεδεώνος
Παλαίρου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Αμφιλοχίας

Οι Τα.Κ. : Αμπελακίου,
Ανοιξιάτικου, Βαρετάδας

Ινάχου
Μενιδίου

Η Τ.Κ. Φλωριάδος

ΘΕΡΜΟΥ

Θέρμου

Εκτός των Τ.Κ.: Αγίας Σοφίας,
Καλουδίου, Μυρτέας, Παμφίου,
Πετροχωρίου, Σιταραλώνων

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Αποδοτίας

Εκτός των Τ.Κ.:Αμπελακιωτίσσης,
Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας,
Κρυονερίων, Πόδου

Πλατάνου

Εκτός των Τ.Κ.. Δενδροχωρίου
Κλεπάς, Λιβαδακίου,
Περδικόβρυσης, Περίστης,
Πλατάνου, Χόμορης

Πυλλήνης

Εκτός των Δ.Δ.
Ανθοφύτου,
Ελευθεριανής, Γάβρου,
Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Αλυζίας
Αστακού
Φυτειών

Η. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η2. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Αιγείρας

Εκτός των Τ.Κ. Αιγείρας και Αιγών

Αιγίου

Η Τ.Κ. Πτέρης

Ακράτας

Οι Τ.Κ. : Αγίας Βαρβάρας, Βαλιμής,
Ζαρούχλης, Μεσορρουγίου,
Περιστέρας, Πλατάνου

Καλεντζίου
Λεοντίου
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Τριταίας
Φαρρών
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αροανίας
Καλαβρύτων
Λευκασίου
Παΐων

Η3. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Αλιφείρας
Ανδρισταίνης
Σκιλλούντος

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Οι Τ.Κ. Τρυπητής, Γραίκας,
Πλατάνιας

Λαμπείας
Λασιώνος
Φολόης

ΖΑΧΑΡΩΣ

Ζαχάρως

Οι Τ.Κ. : Αρτέμιδας, Καλλιδόνης,
Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας,
Μίνθης, Ροδινών, Σμέρνας,
Ταξιαρχών, Χρυσοχωρίου

Φιγαλείας
ΗΛΙΑΔΑΣ

Πηνείας

ΠΥΡΓΟΥ

Ωλένης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Θ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θ1. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ

Αλιάρτου

Η Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας
Εκτός των Τ.Κ. Θεσπιέων και
Μαυρομματίου

Θεσπιέων
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Διστόμου

Εκτός της Δ.Κ. Διστόμου

ΘΗΒΑΙΩΝ

Θηβαίων

Η Τ.Κ. Νεοχωρακίου

Θίσβης
Πλαταιών
ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Εκτός των Τ.Κ. Ελλοπίας και
Ξηρονομής
Εκτός των Τ.Κ. Λουτουφίου και
Μελισσοχωρίου

Δαύλειας

Εκτός του Τ.Κ. Μαυρονερίου

Κορώνειας

Οι Τ.Κ. : Κορώνειας. Αγίας Άννας,
Αγίας Τριάδας

Κυριακίου
Λεβαδέων
Χαιρώνειας
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δερβενοχωρίων
Τανάγρας

Θ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θ2. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Οι οικισμοί Ανάληψη και Ζερίκι
της Δ.Κ. Λεβαδέων
Εκτός των Τ.Κ.Αγίου Βλασίου και
Χαιρωνείας

Οι Τ.Κ. Ασωπίας και Καλλιθέας

Διρφύων
Μεσσαπίων

Εκτός της Δ.Κ. Ψαχνών

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αμαρυνθίων

Εκτός της Δ.Κ. Αμαρύνθου

ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρτεμισίου
Ιστιαίας

Εκτός της Δ.Κ. Ιστιαίας

Λιχάδος
Ωρεών
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Καρύστου

Εκτός της Δ.Κ. Καρύστου
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Καφηρέως
Μαρμαρίου
Στυρέων
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Αυλώνος
Διστύων
Κονιστρών
Κύμης
Ταμυνέων

Εκτός της Δ.Κ. Αλιβερίου

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ
Ελυμνίων
ΑΝΝΑΣ
Κηρέως
Νηλέως

Θ3. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΚΥΡΟΥ

Σκύρου

ΑΓΡΑΦΩΝ

Αγράφων
Απεραντίων
Ασπροποτάμου
Βίνιανης
Φραγκίστας

Θ4. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Προυσσού

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Αμφίκλειας
Ελάτειας
Τιθορέας

ΔΟΜΟΚΟΥ

Δομοκού
Θεσσαλιώτιδος
Ξυνιάδος

ΛΑΜΙΕΩΝ

Υπάτης

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Αγίου Γεωργίου
Μακρακώμης
Σπερχειάδος
Τυμφρηστού

Θ5. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΦΩΝ

Δελφών
Γραβιάς
Καλλιέων
Παρνασσού

ΔΩΡΙΔΟΣ

Βαρδουσίων
Ευπαλίου
Λιδωρικίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. ΑΤΤΙΚΗΣ (Νομαρχία
Πειραιά)

Ι6. ΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΘΗΡΩΝ

Αντικυθήρων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κυθήρων
ΠΟΡΟΥ

Πόρου

ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ

Μεθάνων

(Το ηπειρωτικό τμήμα)

Τροιζήνος
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κ1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ασκληπιείου

Οι Τ.Κ. Ασκληπιείου. Αγ.
Δημητρίου, Αδαμίου, Αρκαδικού

Επιδαύρου
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κ2. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ερμιόνης
Κρανιδίου

Εκτός της Δ.Κ. Κρανιδίου

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Μιδέας

Οι Τ.Κ. Αραχναίου και Μιδέας

ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

Μυκηναίων

Οι Τ.Κ. Προσύμνης και Λιμνών

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Βορείας Κυνουρίας

Οι Τ.Κ. Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου,
Αγ. Πέτρου, Δολιανών, Έλατου,
Καράτουλα, Καστανίτσας,
Καστρίου, Κουτρούφων,
Μεσοράχης, Νέας Χώρας,
Ξηροπηγαδίου, Περδικόβρυσης,
Πλατανάς, Πλατάνου, Πράστου,
Σίταινας, Στόλου, Χαράδρου,
Ωριάς, Κορακοβουνίου, Αγ.
Ανδρέα. Εκτός των Τ.Κ. :
Βερβένων, Μελιγούς, Παραλίας
Άστρου και της Δ.Κ. Άστρους

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ηραίας
Κλείτορος
Κοντοβαζαίνης
Λαγκαδίων
Τροπαίων

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Φαλαισίας

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Κοσμά
Λεωνιδίου

Εκτός της Δ.Κ. Λεωνιδίου

Τυρού

Κ3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Βαλτετσίου

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Σαρωνικού
Σολυγείας

Οι Τ.Κ. Κατακαλίου, Αθικίων,
Γαλατακίου, Αγ. Ιωάννη
Οι Τ.Κ. Σοφικού, Αγγελόκαστρου,
Κορφού

Τενέας

Οι Τ.Κ. Δ.Δ. Αγιονορίου,
Στεφανίου, Κλενίας, Χιλιομοδίου,
Αγ. Βασιλείου, Κουταλά

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ξυλοκάστρου

Εκτός των Τ.Κ. : Καμαρίου, Κάτω
Λουτρού, μελισσίου, Πιτσών,
Ρίζης, Συκέας και της Δ.Κ.
Ξυλοκάστρου

ΣΥΚΥΩΝΙΩΝ

Στυμφαλίας
Φενεού

Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κ4. ΛΑΚΩΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ανατολικής Μάνης
Γυθείου

Εκτός της Δ.Κ. Γυθείου

Οιτύλου
Σμύνους
ΕΥΡΩΤΑ

Νιάτων

Εκτός της Τ.Κ. Απιδέας

Γερόνθρων
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ζάρακα
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ΣΠΑΡΤΗΣ

Θεραπνών

Εκτός των Τ.Κ. Πλατάνας και
Σκούρας

Μυστρά
Οινούντος
Πελλάνας
Φάριδος
Καρυών
Κ5. ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Αβίας
Λεύκτρου

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αρφαρών

Οι Τ.Κ. Άγριλου, Αρφαρών,
Βελανιδίων, Βρομόβρυσης,
Σταματίνου, Αγ. Φλώρου

Θουρίας

Οι Τ.Κ. Πόλιανης, Αμφείας

Καλαμάτας

Οι Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεμισίας,
Βέργας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου,
Λαδά, Λαϊκών, Μικράς
Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών

Ανδρούσας
Αριστομένους
Βουφράδων
Ιθώμης
Πεταλιδίου

Οι Τ.Κ. Δροσιάς, Καλοχωρίου,
καστανιών, Λυκίσσης, Μαθίας,
Νερομύλου, Πανιπερίου, Κοκκίνου

Τρικόρφου
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ανδανίας
Δωρίου
Είρας
Μελιγαλά
Οιχαλίας

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παπαφλέσσα
Χιλιοχωρίων

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Αετού
Αυλώνος
Κυπαρισσίας

Οι Τ.Κ. Βρυσών, Μουριατάδας,
Μύρου, Ξηροκάμπου,
Περδικονερίου, Στασιού

Τριπύλας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Λ. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Λ1. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Αγίου Κηρύκου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ευδήλου
Ραχών
Φούρνων Κορσεών
Λ2. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

Αγίας Παρασκευής

Εκτός της Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής

Αγιάσου
Γέρας
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Ερεσού-Αντίσσης

Εκτός της Δ.Κ. Ερεσού

Ευεργέτουλα

Εκτός των Δ.Δ. Ασωμάτων, Κάτω
Τρίτους

Καλλονής
Εκτός των Δ.Δ. Λουτροπόλεως,
Λουτροπόλεως Θέρμης Θέρμης, Μιστεγνών, Νέων
Κυδωνιών, Πύργων Θερμής
Μανταμάδου

Εκτός της Δ.Κ. Μανταμάδου

Μηθύμνης
Πέτρας
Πλωμαρίου

Εκτός της Δ.Κ. Πλωμαρίου

Πολιχνίτου
Λ3. ΛΗΜΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Αγίου Ευστρατίου
Ατσίκης

Μούδρου
Νέας Κούταλης
Λ4. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

Εκτός των Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου,
Ατσίκης, Βάρους, Καρπασίου
Εκτός της Δ.Κ. Μούδρου και των
Τ.Κ. Λύχνων, Ρεπανιδίου και
Ρωμανού
Εκτός των Τ.Κ. Νέας Κούταλης και
Πεδινού

Βαθέος

Εκτός της Δ.Κ. Σαμίων

Καρλοβασίων

Εκτός της Δ.Κ. Καρλοβασίων

Μαραθοκάμπου
Πυθαγορείου
Λ5. ΧΙΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οινούσσες

ΧΙΟΥ

Αγίου Μηνά

Εκτός της παραλιακής ζώνης
Καρφάς - Αγ. Ερμιόνη- Μέγας
Λιμένας-Αγ. Φωτεινής

Αμανής
Ιωνίας
Καμποχώρων
Καρδαμύλων
Μαστιχοχωρίων
Ομηρούπολης
Χίου
ΨΑΡΩΝ

Ψαρά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μ. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Μ1. ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρου

Εκτός της πόλης Χίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κορθίου
Υδρούσας
Μ2. ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΦΗΣ

Ανάφης

ΘΗΡΑΣ

Οίας

ΣΙΚΙΝΟΥ

Σίκινος

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Φολεγάνδρου

Μ3. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Αστυπάλαιας

Μ4. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Καρπάθου

Η Δ.Κ. Θηρασίας

Ολύμπου - Καρπάθου
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ΚΑΣΟΥ

Κάσου

Μ6. ΚΩ

ΝΙΣΥΡΟΥ

Νίσυρου

Μ7. ΜΗΛΟΥ

ΚΙΜΩΛΟΥ

Κιμώλου

Μ9 ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξου

Εκτός της Δ.Κ. Νάξου

Σχοινούσσης
Δονούσης
Ηρακλείας
Κουφονησίων
Δρυμαλίας
ΤΗΝΟΥ

Εξωμβούργου (Τήνος)
Πανόρμου (Τήνος)

Μ11. ΡΟΔΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Μεγίστη

ΡΟΔΟΥ

Αταβύρου
Καμείρου
Νότιας Ρόδου

ΣΥΜΗΣ

Σύμης

ΧΑΛΚΗΣ

Χάλκης

ΤΗΛΟΥ

Τήλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ν. ΚΡΗΤΗΣ

Ν1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Αρχανών

ΒΙΑΝΝΟΥ

Βιάννου

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Αγίας Βαρβάρας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ρούβα
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παλιανής
Γοργολαϊνης
Τεμένους

ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ

Κρουσώνα
Τυλίσου

Ν2. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Αρκαλοχωρίου

ΦΑΙΣΤΟΥ

Ζαρού

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρας

Οι Δ.Δ. Δεματίου, Καραβάδου,
Κασάνου, Νιπηδήτου, Παναγιάς,
Σκινιά
Οι Τ.Κ. : Ανατολής, Γδοχίων,
Καλαμαύκας, Μακρυλιάς, Νέων
Μαλών, Μεσελέρων, Μουρνιών,
Μύθων, Μύρτου, Ρίζης

Μακρύ Γιαλού
Οροπεδίου Λασιθίου
ΣΗΤΕΙΑΣ

Ιτάνου
Λεύκης
Σητείας

Ν3. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΟΥ

Λάμπης

ΑΜΑΡΙΟΥ

Κουρητών

Εκτός της Δ.Κ. Σητείας

Σιβρίτου
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ανωγείων
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ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Γεροποτάμου
Ζωνιανών
Κουλούκωνα

Ν4. ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αρκαδίου

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ασή Γωνιάς

ΣΕΛΙΝΟΥ

Ανατολικού Σελίνου

Οι Τ.Κ. : Αμνάτου, Αρχαίας
Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Μέσης,
Κυριάννας, Σκουλουφίων, Χαρκίων

Καντάνου
Πελεκάνου
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ιναχωρίου
Κισσάμου
Μυθήμνης

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Μουσούρων

Οι Τ.Κ. Καράνου, Λάκκων,
Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ,
Σεμπρωνά

Βουκολίων
Κολυμβαρίου
ΣΦΑΚΙΩΝ

Σφακίων

ΧΑΝΙΩΝ

Θερίσου

Η Τ.Κ.. Θέρισου
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