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21. Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού». 

22. Την  με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Οικονομίας, Ανάπτυξης  και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 

Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 

23. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση 
του ΕΠ, και ειδικότερα η εξειδίκευση της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

24. Το με Α.Π. 10306/ΕΥΚΕ 663/29.01.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 480/115/Α2/02.02.2016) έγγραφο της 

ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ»  

25. Την με Α.Π. 595/104 Α1/8.2.2016 απόφαση της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η 

μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 

νέες αγορές». 

26. Την με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016  (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό ΚΕ04) Πρόσκληση υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 

(ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A. Την τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016  (α/α ΟΠΣ 1390 και κωδικό 

ΚΕ04) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη 

Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), ως προς τα παρακάτω: 

 
1. Την προσθήκη στην απόφαση συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων 

στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα το σημείο 8 

της Απόφασης με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 τροποποιείται ως εξής: 

 
«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 

ορίζεται η 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016 και ώρα 17:00». 
 
 

2. Την προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός 
δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες 

δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.  
 

Συγκεκριμένα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως τελευταίο σημείο στις βασικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, στο κεφάλαιο Ι.1.4. «Δικαιούχοι-Όροι & 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής»: 

«Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες 

από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 
Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο 

ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη 

διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο». 

http://www.ependyseis.gr/
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3. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.14 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», Σελίδα 50, της 

υποχρέωσης διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης ανεξάρτητα από την επιδότηση 
προσωπικού.  

 

Συγκεκριμένα, προστίθεται ως πρώτη παράγραφος στο Κεφάλαιο Ι.1.14 το εξής: 

«Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να 

διαθέτει τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, 
ανεξάρτητα από την επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και 

νέου προσωπικού). Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα 
απεντάσσεται και θα οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χορηγηθείσας επιχορήγησης.» 

 

4. Την αντικατάσταση της φράσης «έως και» με τη λέξη «για» στην προτελευταία 
παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ της αναλυτικής 

Πρόσκλησης, σελίδα 52, που είχε τεθεί εκ παραδρομής. 

Συγκεκριμένα, η πρόταση: 

«Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά έως και 3 έτη μετά 
την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος 

εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών).» 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά 

την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος 
εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών).» 

 

5. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, στην Ενότητα 3.4 «Τεχνική 

και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση 

της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και 
τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες 

αγορές.», επιπλέον σημείου 3.4.7 ως εξής:  
 «3.4.7 Δαπάνες προετοιμασίας επιχείρησης για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και 

δαπάνες διαδικασίας εισαγωγής» 

 

6. Στο Παράρτημα VI «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής, προστίθενται οι παρακάτω νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):  

 

Τομέας Γ: «Μεταποίηση» 

 

20.41 
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και 

στίλβωσης 

20.41.1 Παραγωγή γλυκερίνης 

20.41.10 Παραγωγή γλυκερίνης 

20.41.2 Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι 

20.41.20 Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι 

20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού 

20.41.31 
Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και 

παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού, βατών, 
πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων, εμποτισμένων, 
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επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή απορρυπαντικά 

20.41.31.01 Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας 

20.41.32 Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.41.41 Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων 

20.41.41.01 Παραγωγή μοσχολίβανου 

20.41.42 Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών 

20.41.43 
Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, 

αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο 

20.41.43.01 Παραγωγή βαφών υποδημάτων 

20.41.43.02 Παραγωγή παρκετίνης 

20.41.44 Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων προϊόντων καθαρισμού 

20.41.9 
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και 

απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

20.41.99 
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και 

απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

 

26.80.99 
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαγνητικών 

και οπτικών μέσων 

 

30.1 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών 

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.11.1 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων 

30.11.10 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων 

30.11.2 
Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή 
εμπορευμάτων 

30.11.21 
Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για 
τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών 

30.11.22 
Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων 

πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου 

30.11.23 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων 

30.11.24 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου 

30.11.3 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών 

30.11.31 
Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για 
την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων 

30.11.32 Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων 

30.11.33 Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων, πλωτών γερανών· άλλων σκαφών 

30.11.4 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής 

30.11.40 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής 

30.11.5 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των 
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σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, 

σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών) 

30.11.50 
Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, 

σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών) 

30.11.9 

Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών 

εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής 

πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.11.91 
Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και 

κατασκευών 

30.11.92 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 

30.11.92.01 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξωλέμβιων μηχανών 

30.11.99 
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και 

πλωτών κατασκευών 

30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.1 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.11 Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, 

με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα 

30.12.12 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 

30.12.19 Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατων βαρκών 
και κανό 

30.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών 

αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών 

αναψυχής και αθλητισμού 

  

33.1 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.11.1 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών 

προϊόντων 

33.11.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών προϊόντων 

33.11.11.01 
Υπηρεσίες επισκευής (με επισμάλτωση, αλλαγή χρώματος κλπ) μπανιέρων και 
ειδών υγιεινής γενικά 

33.11.12 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων 

και δοχείων 

33.11.13 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού 

33.11.13.01 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα 

συστήματα σωληνώσεων 

33.11.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και πυρομαχικών 

33.11.19 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών 
προϊόντων 
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33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.12.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 

33.12.11 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση 

τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων 

33.12.11.01 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων 

33.12.12 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων 
αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 

33.12.13 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών 

μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και 
μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 

33.12.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

33.12.15 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης 

φορτίων 

33.12.15.03 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων 
(βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  

33.12.15.04 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων 

(γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)  

33.12.15.05 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων 
(γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ)  

33.12.16 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

(εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

33.12.16.01 Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ 

33.12.16.02 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών 

33.12.16.03 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών 

33.12.16.04 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων 

33.12.17 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

33.12.18 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού 

μη οικιακής χρήσης 

33.12.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 

33.12.19.01 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 

33.12.19.02 
Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών 
μέσων 

33.12.19.03 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 

33.12.2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

33.12.21 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών 

μηχανημάτων 

33.12.21.01 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών 

μηχανών 

33.12.22 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

και εργαλειομηχανών 

33.12.23 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 
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33.12.24 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και 

δομικών κατασκευών 

33.12.25 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, 
ποτών και καπνού 

33.12.26 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών 

33.12.26.01 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ραπτομηχανών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 

33.12.27 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και 
χαρτονιού 

33.12.28 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών 

και ελαστικών ειδών 

33.12.29 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.13.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.13.11 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, 
δοκιμών και πλοήγησης 

33.13.11.01 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας 

33.13.12 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και 

ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού 

33.13.13 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών οργάνων και 

φωτογραφικού εξοπλισμού 

33.13.19 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.14.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.14.11 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, 

ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος 

33.14.11.01 Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ) 

33.14.19 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού 

εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.15.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 

33.15.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 

33.15.10.01 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και 
μηχανών θαλάσσης 

33.15.10.02 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 

33.15.10.03 

Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού 

τους 

33.15.10.04 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 
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33.16.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.16.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.17.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.17.11 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και 

τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων 

33.17.19 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.19.1 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 

33.19.10 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 

33.2 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33.20.1 

Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός 

μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33.20.11 

Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των 

υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε 
βιομηχανικές μονάδες 

33.20.11.01 

Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης 

της εγκατάστασης βαλβίδων και ταμιευτήρων 

33.20.11.02 
Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη πυρηνικά 
εργοστάσια 

33.20.11.03 Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών 

33.20.12 

Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, 

εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33.20.12.01 Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων 

33.20.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης 

33.20.21 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών 

33.20.29 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

33.20.29.01 

Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή 

για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 

33.20.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

33.20.31 
Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη 
γεωργία 

33.20.32 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

33.20.33 

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη 

μεταλλουργία 

33.20.34 
Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για 
ορυχεία 

33.20.35 

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την 

επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού 
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33.20.36 

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την 

παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων 

ειδών 

33.20.37 

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την 

παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

33.20.38 

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την 

παραγωγή πλαστικών και ελαστικών 

33.20.39 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

33.20.4 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.20.41 

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και 

οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων 

33.20.42 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

33.20.5 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.20.50 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.20.6 
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών 
διαδικασιών 

33.20.60 

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών 

διαδικασιών 

33.20.7 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 

33.20.70 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 

 

 

Τομέας Η: «Μεταφορά και αποθήκευση» 

52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων 

52.22.19.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων 

 
 

Τομέας ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.0 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.00.1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

75.00.11 Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς 

75.00.11.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία 

75.00.12 Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων) 

75.00.19 Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες 

75.00.19.01 
Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με 

προσωπική εργασία 

7. Την τροποποίηση του σημείου 3, της Ενότητας 1: «Δαπάνες κτιριακών επεμβάσεων» του 
Παραρτήματος ΙΧ «Κατάλογος παραδοτέων για την υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 
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αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών» ως προς την ορθή αποτύπωση της συνολικής 

διάρκειας των συμβολαίων μίσθωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Συγκεκριμένα, το σημείο 3:  

«Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ 

Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο 
χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση επικαρπίας ή η 

παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της 
απόφασης ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο 

πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει να έχουν 
κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.»  

αντικαθίσταται ως  εξής:  

«Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ 

Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο 
χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση επικαρπίας ή η 

παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημέρα έκδοσης της 
απόφασης ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο 

πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει να έχουν 
κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ». 

 
 

8. Την τροποποίηση του σημείου 4, της Ενότητας 8: «Δαπάνες προβολής και προώθησης» του 
Παραρτήματος ΙΧ «Κατάλογος παραδοτέων για την υλοποίηση φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών» ως προς την ορθή αποτύπωση των 

παραδοτέων κατασκευής και αναβάθμισης ιστοσελίδας όπου απαιτούνται κατά περίπτωση. 
 

Συγκεκριμένα, το σημείο 4:  
«Εφόσον επιδοτείται η κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) 

 Βεβαίωση του προμηθευτή ότι πρόκειται για κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και 

όχι αναβάθμιση προϋπάρχουσας ιστοσελίδας 
 Εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας» 

 
αντικαθίσταται ως  εξής:  

«Εφόσον επιδοτείται η κατασκευή/αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας), 

εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας και στην περίπτωση της αναβάθμισης και της 
προηγούμενης ιστοσελίδας, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι η ιστοσελίδα εξυπηρετεί τις 

ανάγκες ατόμων με αναπηρία». 

 
 
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016  (α/α ΟΠΣ 1390 

και κωδικό ΚΕ04)) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών 

σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42) και τα 

συνημμένα αυτής παραρτήματα. 

 
 

Γ.  Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και 
τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, διορθώσεις και 

συμπληρώσεις.  
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Δ.     Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr. 

 
 

Ε. Αναλυτικές  πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 801 1136300 και e-mail επικοινωνίας: 
infoepan@mou.gr. 

 
 

 
 

 

 
 

   
Ο Υφυπουργός 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

 
 

Αλέξανδρος Χαρίτσης 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Συνημμένα:  
Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της 

 

Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  
 Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξανδρου Χαρίτση 
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
 ΕΥΣ ΕΚΤ 
 ΕΥΚΕ 
 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) 

 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α2, Β2, Γ, Δ 
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