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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (“New Industrial Parks”) αποτελούν τη δράση με κωδικό 16634 του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 

«Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του 

σχεδίου (εφεξής «Δράση»).  

Η Δράση πρόκειται να υλοποιηθεί προς στήριξη της επιχειρηματικότητας, προώθηση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

βιομηχανίας παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής 

οικονομίας. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα της Δράσης είναι η δημιουργία νέων και η επέκταση και η 

αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων και την απανθρακοποίηση της 

βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας. 

Συγκεκριμένα, η δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» αφορά την παροχή οικονομικής συνδρομής και 

διαρθρώνεται σε δύο τμήματα, το Τμήμα Ι και το Τμήμα ΙΙ, ως ακολούθως. 

 

Με το Τμήμα Ι της παρούσας Δράσης παρέχεται χρηματοδότηση για: 

α) τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων (πάρκα νέας γενιάς), 

β) την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή 

αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» 

- “Industry 4.0” με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 

5G και υπερυψηλού εύρους ζώνης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων 

έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής 

οικονομίας, και 

γ) τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα 

βιομηχανικά πάρκα. 

 

Με το Τμήμα ΙΙ της παρούσας Δράσης παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή υποσταθμών 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων 

Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της 

εγχώριας αγοράς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Ενότητα 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ», της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση της 

εξοικονόμησης, αποθήκευσης και διανομής της ενέργειας και των ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι, η κατασκευή 

των υποσταθμών θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των υφιστάμενων 

βιομηχανικών περιοχών και πάρκων όσο και τρίτων χρηστών του δικτύου. 
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Τα επενδυτικά σχέδια της Δράσης αναμένεται να συμβάλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 

της βιομηχανικής βάσης με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ειδικότερα, επιδιώκεται 

η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων. Τα νέα βιομηχανικά πάρκα με τον τρόπο αυτό θα 

εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0. 

 

Ειδικότερα, η Δράση επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε:  

1. Υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της 

γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων1και έργα 

ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, 

2. Υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών 

περιοχών,  

3. Ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

4. Έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων (οι επενδύσεις θα έχουν 

μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5), 

5. Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια 

ενεργειακής απόδοσης2, 

6. Ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή 

σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών3), 

7. Έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών.  

 

Οι όροι της παρούσας Δράσης – Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης καθορίζονται από την 

παρούσα Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης 16634 της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», 

Άξονας 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της 

χώρας). 

 
1 Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση 
(ΟΥΕΠ), η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20% χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική 
Κατανάλωση Ενέργειας, Εθνικές Οδηγίες). 
2 Στην περίπτωση κατασκευής συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων, το μέτρο θα έχει μηδενική καθαρή 
κατανάλωση ενέργειας ή στην περίπτωση ανανέωσης των συστημάτων εμπροσθοπορείας λυμάτων θα οδηγεί 
σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10% (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). 
3 Οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και θα αφορούν εναλλακτικά 
καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών. 
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Οι δικαιούχοι αποδέχονται το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Συμπληρωματικά 

προς τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι οφείλουν να ικανοποιούν το σύνολο 

των όρων του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, τους οποίους επίσης αποδέχονται. 

 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η Δράση είναι: 

▪ Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και ειδικότερα η Δράση με κωδικό 

16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» 

▪ Τεχνικό Δελτίο της Δράσης με κωδικό 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑΑ 

5162019, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑΑ την 20η.01.2022 στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

▪ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη «θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» 

▪ Ανακοίνωση 2021/C 58/01 της Επιτροπής που αφορά την «τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για 

τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

▪ Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 

2020 σχετικά με τη «θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού 

(«Σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους») 

▪ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2014/651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την «κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης» (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής) (O.J ΕΕ L 187 της 26.6.2014) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το: 

‑ Άρθρο 38 «Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης» 

‑ Άρθρο 41 «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές» 

‑ Άρθρο 45 «Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων»  

‑ Άρθρο 56 «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές» 

▪ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2013/1407 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την «εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J. EE L 352 της 24.12.2013, σ. 1)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

▪ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 

σχετικά µε την «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής» 

▪ Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ 15/Α/2022) για τον «Οργανισμό Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 

▪ Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» 

και ιδίως το άρθρο 127 αυτού. 

▪ Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος τρίτο αυτού («Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων») όπως 

έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ 

▪ Οι διατάξεις του Ν. 4458/1965 και του Ν. 2545/1997 που έχουν παραμείνει σε ισχύ για τις 

υφιστάμενες ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται στο 

Ν. 3982/2011 καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 

▪ Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) για τα «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1 

παρ. 1 περ. β, 5Β και 8 παρ. 4 και 6 αυτού 

▪ Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) για τη «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του N. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

▪ Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α/2022) για το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών 

Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» 

▪ Ν. 4001/2011 για τη «λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 

Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α’ 

189/22-08-2011)» 

▪ ΠΟΛ. 1216/2014 αναφορικά με την «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 

23 του Ν. 4172/2013» 

▪ ΠΟΛ. 1079/2015 αναφορικά με τις «Διευκρινίσεις επί της αριθ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, 

σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 

άνω των 500 ευρώ» 

▪ Ν. 4557/2018 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 21 αυτού, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει  
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▪ Απόφαση 17783 ΕΞ 2022/10.2.2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την 

«Ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162019) στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

▪ Απόφαση 19009 ΕΞ 2022/14.02.2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του 

έργου «Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων των δράσεων 

16703, 16711, 16634, 16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543» στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας  

▪ Απόφαση 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/2021) του αρμόδιου Υπουργού για την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης που καθορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

▪ Απόφαση 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών 

του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 

119126/ΕΞ 2021/28.9.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

▪ Απόφαση 2679/27.12.2021 της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

(πρακτικό της από 08.11.2021 συνεδρίασης), με την οποία η Δράση εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ορίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης, 

διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) και 

παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων σε σχέση με τη δράση «Νέα Βιομηχανικά 

Πάρκα» 

▪ Οι από 21.02.2022 και 11.03.2022 συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και του ΤΑΙΠΕΔ, της παρ. 3 του άρθρου 5Β του Ν. 3986/2011 

▪ Υπουργική Απόφαση Φ/Α/15.3/οικ.3453/257/13.3.2013 (ΦΕΚ 702/Β/2013) για τη «Διαδικασία 

υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά 

δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα 

αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων 

έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς 

και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους» 

▪ Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. Φ/Α.15/3/2226/170/1.3.2012 (ΦΕΚ 583/Β/2012) για τον 

«Καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων 

και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου 

της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα 

µε το άρθρο 46, παρ.6 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11)» 

▪ Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. Φ/Α.15/3/11261/821/30-9-2013 (ΦΕΚ 2495/Β) «Καθορισμός των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από την ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη 

Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού 
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Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), του τρόπου οργάνωσης τους, των ελάχιστων έργων υποδομής, του τύπου 

και των προδιαγραφών της μελέτης χαρακτηρισμού της περιοχής για περιβαλλοντική εξυγίανση 

και της μελέτης συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ καθώς και κάθε άλλου σχετικού 

θέματος ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ σύμφωνα με το άρθρο 56, 

Φ/Α.15/3/61355/82512 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011)» 

▪ Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/23-10-2020 (ΦΕΚ 4863/Β) 

«Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του 

τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης 

Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)» 

▪ Υπ’ αριθ. Φ/Α.15/3/61355/825/08-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΧΝ465ΧΙ8-ΛΦΘ) εγκύκλιος με θέμα: 

«Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων» 

 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης είναι εξήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ 

χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 62.998.348,36) και θα καταβληθεί 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή 

επιχορήγησης. 

Καθόσον αφορά επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για το Τμήμα Ι της παρούσας Δράσης θα πρέπει 

να καταβληθεί τουλάχιστον ισόποση συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης κατανέμεται κατά Τμήμα ως ακολούθως: 

▪ Τμήμα Ι: Τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα 

οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 37.998.348,36) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 

που αφορούν τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων επόμενης γενιάς, την επέκταση, 

εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφισταμένων και τη μετατροπή περιοχών με υψηλή 

βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα. 

▪ Τμήμα ΙΙ: Είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 25.000.000) για τη χρηματοδότηση της κατασκευής 

υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των 

υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων της εγχώριας αγοράς όσο και τρίτων χρηστών 

του δικτύου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Η Δράση θα εκκινήσει με τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, ενώ η ολοκλήρωσή της δεν 

δύναται να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 

της από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 

 

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Φορέας υλοποίησης της Δράσης θα είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (εφεξής «ΓΓΒ») σε 

συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ») ως 

από κοινού Φορείς Υλοποίησης της Δράσης.  
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Η ΓΓΒ έχει την ευθύνη και ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες για την υλοποίηση της Δράσης σε 

συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο ενεργεί ως σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης της ΓΓΒ 

από την προκήρυξη έως και την αξιολόγηση, ένταξη και ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων. 

Οι αρμοδιότητες των Φορέων Υλοποίησης περιγράφονται αναλυτικότερα στην Ενότητα 4 «ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα 

ακολουθήσει, δύνανται να είναι, κατά περίπτωση, για το Τμήμα Ι και ΙΙ οι ακόλουθοι φορείς: 

ΤΜΗΜΑ Ι 

Για το Τμήμα Ι της Πρόσκλησης της Δράσης που αφορά τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων 

επόμενης γενιάς, την επέκταση, εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφισταμένων και τη μετατροπή 

περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα, 

στους δικαιούχους δύνανται να συμπεριληφθούν οι παρακάτω φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης 

βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (ήτοι στον Ν. 

3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ), οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

βασικές προϋποθέσεις: 

▪ Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (εφεξής η «ΕΑΝΕΠ»): Για να είναι επιλέξιμος ο 

φορέας της παρούσας κατηγορίας πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 να είναι υφιστάμενη 

Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο 

που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του Ν. 2190/1920 και να αναλαμβάνει τη σύνταξη και 

υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης και τη διοίκηση και διαχείριση του 

Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, 

και να πληροί εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 3982/2011. 

▪ Υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (εφεξής η «υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ»): 

Για να είναι επιλέξιμος ο φορέας της παρούσας κατηγορίας πρέπει σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 45 του Ν. 3982/2011, να πρόκειται για υπό σύσταση Εταιρία Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία θα έχει ολοκληρώσει τη σύστασή της εντός έξι (6) 

μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 3982/2011, 

χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκπληρωθούν και οι απαιτήσεις της παρ. 4 του 

άρθρου 45 του ίδιου νόμου και να προκύπτει ότι θα πληροί εν γένει, όταν συσταθεί, όλες τις 

προϋποθέσεις του Ν. 3982/2011 όπως προβλέπονται για τις συστημένες Εταιρίες Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ). 

▪ Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου (εφεξής η «ΕΔΕΠ»): Σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 58 του Ν. 3982/2011, είναι επιλέξιμη η παρούσα κατηγορία, στις περιπτώσεις στις 

οποίες έχει ολοκληρωθεί διαδικασία μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης του 

Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ. 

▪ Φορέας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (εφεξής το 

«ΕΠΜΜΜ»): Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του Αρθ. 3 της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/2020 
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(ΦΕΚ Β’ 4863), η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης, διοίκησης και 

διαχείρισης ΕΠΜΜΜ, και έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4548/2018 (Α’ 104) όπως ισχύει και χαρακτηρίζεται ως Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει. 

▪ Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 63 του Ν. 3982/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 

4635/2019 πρέπει να είναι Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης (εφεξής ο «ΦΟΕ») ή 

Φορέας Ίδρυσης (εφεξής ο «ΦΟΙ») με την έννοια της ΕΑΝΕΠ, για τις ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 ή τις 

ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997 αντίστοιχα.  

▪ Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 63 του Ν. 3982/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 

4635/2019 πρέπει να είναι Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης (εφεξής ο «ΦΔΔ») με την έννοια 

της ΕΔΕΠ, για τις ΒΙΠΕ του Ν. 4458/1965 και τις ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Δικαιούχος του Τμήματος II της Δράσης είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). 

Ο μοναδικός δυνητικός δικαιούχος του παρόντος Τμήματος της Δράσης εξαιρείται του πλαισίου 

εφαρμογής κρατικών ενισχύσεων, λόγω του ότι το δίκτυο διανομής αποτελεί φυσικό μονοπώλιο κατά 

την έννοια των παραγράφων 210 - 212 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της 

κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις της Ενότητας 5 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δράσης, επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι εργασίες 

ανάπτυξης υποδομών και διαρρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων που λαμβάνουν χώρα στους 

Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) όπως 

αυτοί ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δηλαδή χώροι που έχουν οργανωθεί για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του τρίτου μέρους του Ν. 

3982/2011, ως ισχύει και οι οποίοι ειδικότερα θα περιλαμβάνουν τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) 

που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965 (Α΄ 33), τις Βιομηχανικές Περιοχές 

(ΒΙ.ΠΕ.), τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.) και άλλες μορφές 

Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2545/1997 (Α΄ 254), καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Α’, Β’, Γ’, Ειδικού Τύπου, τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης 

(ΕΠΕΒΟ) και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Εξαιρούνται του 

πλαισίου επιλεξιμότητας Επιχειρηματικών Πάρκων της παρούσας Δράσης οι Τεχνοπόλεις. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις της Ενότητας 6 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» 

του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ» 

Ο κανονισμός για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021/241 προβλέπει 

στο Παράρτημα V (2.4.) ότι κανένα μέτρο που περιλαμβάνεται σε Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας δεν θα πρέπει να προκαλεί σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 

στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020 / 852 για την ταξινόμηση, 

δηλαδή να διασφαλίζει ότι κάθε μέτρο (κάθε επένδυση) στο πλαίσιο του σχεδίου συμμορφώνεται με 

την αρχή της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης». 

Στο πλαίσιο υλοποίησης και των δύο Τμημάτων (Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ) της παρούσας Δράσης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Δράση συμμορφώνεται με τις οδηγίες της 2021/C 58/01 

Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την «Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 

«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021/C 58/01», αποκλείονται συγκεκριμένες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας δράσης όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικότερα στην 

Ενότητα 7 «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ» του Οδηγού 

Εφαρμογής της Δράσης. 

 

7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των προτάσεων του Τμήματος Ι της παρούσας Δράσης 

λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από: 

▪ Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γενικός Απαλλακτικός 

Κανονισμός – εφεξής «ΓΑΚ»), ως ισχύει. 

Οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Τμήματος Ι της παρούσας Δράσης θα 

διατεθούν κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 

2014 και ειδικώς κατ’ εφαρμογή των άρθρων 38, 41, 45 και 56 αυτού σχετικά με την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.  

Ή, κατά περίπτωση,  

▪ Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής «Κανονισμός De Minimis»), ως ισχύει. 

Καθώς και, 
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▪ Τον Ν. 3982/2011 αναφορικά με την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις», ως ισχύει. 

▪ Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφορικά με την επιλεξιμότητα ως προς τους 

στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. 

 

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των προτάσεων του Τμήματος ΙΙ της παρούσας Δράσης 

λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από: 

▪ Τον Ν. 3982/2011 αναφορικά με την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις», ως ισχύει. 

▪ Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/241 της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφορικά με την επιλεξιμότητα ως προς τους 

στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. 

Οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Τμήματος ΙΙ της παρούσας Δράσης δεν 

υπόκεινται στο πλαίσιο αξιολόγησης κρατικών ενισχύσεων και κατ’ επέκταση ούτε στο πλαίσιο 

των περιορισμών του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 

(Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - ΓΑΚ), ως ισχύει λόγω του ότι το δίκτυο διανομής αποτελεί 

φυσικό μονοπώλιο κατά την έννοια των παραγράφων 210-212 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 

σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 8 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» του 

Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών του ΕΣ ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης. Συνεπώς, το σύνολο των 

επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει από την εν λόγω ημερομηνία και έπειτα. 

Διαφορετικά ολόκληρη η πράξη δεν έχει τον χαρακτήρα κινήτρου και δεν δύναται να 

χρηματοδοτηθεί. Ωστόσο, δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα του σχεδίου από την ύπαρξη δαπανών 

που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ή 

προμελετών.  

 

ΤΜΗΜΑ Ι 

Για το Τμήμα Ι της Δράσης, ως επιλέξιμες δαπάνες δύνανται να οριστούν οι ακόλουθες κατηγορίες 

δαπανών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 51 του Ν. 3982/2011: 
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1. Εκπόνηση σχεδίων υποδομών και μελετών 

2. Κατασκευή έργων υποδομής 

3. Κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου 

4. Ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για κοινές 

υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων 

5. Εξοπλισμός ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 

υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής (μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών που αφορούν 

σε ενισχύσεις για σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα ή σε ενισχύσεις για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G 

και 5G)  

6. Δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά  

7. Δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και 

δαπάνες σύνδεσης με αυτά 

8. Δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων 

9. Δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Για το Τμήμα ΙΙ της Δράσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται 

αυτές που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή του υποσταθμού και περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:  

1. Εκπόνηση σχεδίων υποδομών και μελετών 

2. Κατασκευή κτιριακών έργων και έργων υποδομής 

3. Ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός που 

απαιτούνται για τη λειτουργία του υποσταθμού 

4. Εξοπλισμός ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών του υποσταθμού 

5. Δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων, 

εφόσον η απόκτηση της γης είναι αναγκαία για την  υλοποίηση της σχεδιαζόμενης υποδομής του 

φυσικού αντικειμένου του Τμήματος ΙΙ  

6. Δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, αναφορικά με 

τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης καθώς και τις γενικές επισημάνσεις για τις 

δαπάνες. 
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9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των δαπανών, απαιτείται η επαλήθευση της επιλεξιμότητας των προτάσεων 

και των δύο (2) Τμημάτων (Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ) και η αντιστοίχιση των σχετικών κατηγοριών 

δαπανών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τους κλιματικούς στόχους του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) όπως προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

2021/241 και ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ αυτού. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι απαιτείται να παράσχουν αιτιολογημένο χαρακτηρισμό του επενδυτικού 

σχεδίου ως προς τα πεδία παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο υπολογισμός της συνεισφοράς της πρότασης στους κλιματικούς στόχους 

του ΕΣΑΑ θα γίνεται βάσει του Παραρτήματος VI του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/241. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το χαρακτηρισμό του ΕΣ ως προς τα πεδία παρέμβασης για την επίτευξη των 

στόχων για την κλιματική αλλαγή της ΕΕ, ο υποψήφιος απαιτείται να αντιστοιχίζει τις επιλέξιμες 

δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου με τους συγκεκριμένους τομείς και τα πεδία παρέμβασης που 

συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για τη συγκεκριμένη Δράση και προσδιορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 2021/241 και εξειδικεύονται στην Ενότητα 8.3 «Επιλεξιμότητα ως προς την επίτευξη των 

στόχων για την κλιματική αλλαγή» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Ως προς τις προτάσεις του Τμήματος Ι, το συνολικό ποσό κάθε ΕΣ θα κυμαίνεται από τριακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (300.000 €) έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €). Επενδυτικά Σχέδια με 

προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα. Αντίστοιχα, η 

τελική πιστοποίηση δαπανών θα πρέπει να είναι εντός των ως άνω ορίων, σε διαφορετική περίπτωση 

το έργο θα απεντάσσεται.  

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε έργα του Τμήματος Ι για το 

σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και του Οδηγού 

Εφαρμογής της Δράσης είναι έως 50% Δημόσια Επιχορήγηση και κατ’ ελάχιστον 50% Ιδιωτική 

Συμμετοχή.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης και ιδίως 

στις Ενότητες 3 «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», 8 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» και 9 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ» αυτού. 

 

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης, όπου 

δίνονται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), του 
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο υποβολής 

Αίτησης Χρηματοδότησης που περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Ι και II κατά περίπτωση του 

Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης 

υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2022. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου και διακριτά για τις 

επενδυτικές προτάσεις που αφορούν: α. το Τμήμα Ι, δηλαδή τη δημιουργία νέων βιομηχανικών 

πάρκων επόμενης γενιάς, την επέκταση, εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφισταμένων και τη 

μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα 

βιομηχανικά πάρκα τα οποία θα υποβληθούν από τους φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης 

βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, και β. το Τμήμα ΙΙ, δηλαδή την κατασκευή υποσταθμών 

ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων 

βιομηχανικών περιοχών και πάρκων καθώς και της ευρύτερης περιοχής, τα οποία θα υποβληθούν 

από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης. 

 

12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών Αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων 

σταδίων: 

 

Α. Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών 

Μετά την υποβολή της Αίτησης και του Φακέλου Χρηματοδότησης στον οποίο πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Ενότητα 11 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης κατά περίπτωση 

(Τμήμα Ι και ΙΙ), ο αξιολογητής ελέγχει την πληρότητα του Φακέλου Χρηματοδότησης προκειμένου 

να διασφαλίζεται: 

▪ η προσήκουσα συμπλήρωση / σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, 

▪ ότι έχουν υποβληθεί / καταχωρηθεί όλα τα στοιχεία, έγγραφα και τυπικά δικαιολογητικά που 

έχουν προσδιοριστεί στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης και 

▪ ότι η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι, όπου απαιτείται, κατάλληλα υπογεγραμμένα και 

νομίμως επικυρωμένα. 

 

Β. Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ΕΣ και καθορισμός επιλέξιμων δαπανών 

Σε συνέχεια του ελέγχου πληρότητας των υποβαλλόμενων Φακέλων Χρηματοδότησης ακολουθεί η 

αξιολόγηση των προτάσεων από τον Αξιολογητή σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον 

Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης. Το στάδιο Β’ της αξιολόγησης διαφοροποιείται κατά περίπτωση 

(Τμήμα Ι και ΙΙ) και ειδικότερα περιγράφεται ακολούθως. 
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ΤΜΗΜΑ Ι 

Για το Τμήμα Ι της παρούσας Πρόσκλησης της Δράσης και του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, 

εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης δηλαδή εάν η υποβληθείσα πρόταση είναι σύμφωνη με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ η αξιολόγηση συνεχίζεται μόνο για τις προτάσεις που θα κριθούν ως 

επιλέξιμες. Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής της Δράσης, κατά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των προτάσεων του Τμήματος Ι 

εξετάζεται η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων: 

▪ Έλεγχος επιλεξιμότητας Δικαιούχου / προτάσεων 

▪ Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών 

▪ Έλεγχος δυνατότητας καταβολής της Ιδίας Συμμετοχής 

▪ Έλεγχος συμβατότητας με το πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων και τήρηση των προβλεπόμενων 

ανώτατων ορίων (κατά περίπτωση για τα άρθρα 38, 41 και 45 του ΓΑΚ ή / και για τον Κανονισμό 

De Minimis)  

▪ Έλεγχος της ρεαλιστικότητας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και του υπολογισμού του 

ελλείματος χρηματοδότησης / χρηματοδοτικού κενού (σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται 

υπό το άρθρο 56 του ΓΑΚ). 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Για το Τμήμα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης της Δράσης και του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, 

εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης δηλαδή εάν η υποβληθείσα πρόταση είναι σύμφωνη με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ η αξιολόγηση συνεχίζεται μόνο για τις προτάσεις που θα κριθούν ως 

επιλέξιμες. Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής της Δράσης, κατά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των προτάσεων του Τμήματος ΙΙ 

εξετάζεται η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων: 

▪ Έλεγχος επιλεξιμότητας Δικαιούχου / έλεγχος επιλεξιμότητας προτάσεων 

▪ Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών 

 

Γ. Καθορισμός ποσού επιχορήγησης – Αξιολόγηση και βαθμολόγηση προτάσεων 

Στο τρίτο στάδιο της αξιολόγησης, μετά το πέρας του ελέγχου επιλεξιμότητας της πρότασης και του 

καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών, εξετάζονται από τον αξιολογητή κατά σειρά το αιτούμενο 

ποσό της επιχορήγησης και η βαθμολόγηση της πρότασης. Το στάδιο Γ’ της αξιολόγησης 

διαφοροποιείται κατά περίπτωση (Τμήμα Ι και ΙΙ) και ειδικότερα περιγράφεται ακολούθως.  

 

ΤΜΗΜΑ Ι 

Για το Τμήμα Ι της παρούσας Πρόσκλησης και του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, κατά το στάδιο Γ’ 

της αξιολόγησης πραγματοποιούνται τα ακόλουθα:  
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▪ Καθορισμός ποσού επιχορήγησης: Το ποσό επιχορήγησης θα καθοριστεί με βάση τα οριζόμενα 

στην Ενότητα 8.1 «ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του 

Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των επιλέξιμων προς 

χρηματοδότηση δαπανών όπως αυτές προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία. Το ποσό 

επιχορήγησης δεν δύναται να ξεπερνά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ύψους του ΕΣ, ενώ 

ελέγχεται ταυτοχρόνως ότι το ποσό δεν υπερβαίνει το χρηματοδοτικό έλλειμα ή το μέγιστο ύψος 

έντασης ενίσχυσης, καθώς επίσης και το ανώτατο όριο ποσού χρηματοδότησης (όριο 

κοινοποίησης) ή του κανονισμού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), κατά περίπτωση, 

αναλόγως του εφαρμοζόμενου άρθρου ΓΑΚ με βάση και τα αντίστοιχα πεδία παρέμβασης κατά 

τα οριζόμενα στην Ενότητα 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.  

▪ Αξιολόγηση προτάσεων: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για το Τμήμα Ι, θα αξιολογηθούν με 

τη συγκριτική μέθοδο. Η βαθμολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη 

το έντυπο του Παραρτήματος ΙIΙ « Έντυπο Καθορισμού Ποσού Επιχορήγησης (ΤΜΗΜΑ Ι)» του 

Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, το οποίο θα υποβάλλει ο υποψήφιος και προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων εντάσεων ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτές 

υπολογίζονται για τις επιλέξιμες δαπάνες ανά άρθρο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή του 

κανονισμού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) που προσδιορίζεται στην Ενότητα 8.1 του 

Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.  

Ειδικότερα, η βαθμολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει της διαδικασίας και του 

τύπου που περιγράφεται στην Ενότητα 12.2.3 «Στάδιο Γ΄: Καθορισμός ποσού επιχορήγησης – 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση προτάσεων» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Για το Τμήμα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης και του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, κατά το στάδιο 

Γ’ της αξιολόγησης πραγματοποιούνται τα ακόλουθα:  

▪ Καθορισμός ποσού επιχορήγησης: Το ποσό επιχορήγησης θα καθοριστεί με βάση τα οριζόμενα 

στην Ενότητα 8.1 «ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» του 

Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των επιλέξιμων προς 

χρηματοδότηση δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία.  

▪ Αξιολόγηση προτάσεων: Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για το Τμήμα ΙΙ θα αξιολογηθούν με 

τη συγκριτική μέθοδο βάσει του αιτούμενου ποσού επιχορήγησης για κάθε πρόταση, όπως αυτό 

έχει συμπληρωθεί από τον Δικαιούχο στην Αίτηση Χρηματοδότησης του Παραρτήματος ΙΙ «Έντυπο 

Αίτησης Χρηματοδότησης (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.  

Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει της διαδικασίας που 

περιγράφεται στην Ενότητα 12.2.3 «Στάδιο Γ΄: Καθορισμός ποσού επιχορήγησης – Αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση προτάσεων» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

Δ. Γνωμοδότηση για την έγκριση / απόρριψη των Αιτήσεων 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Αξιολογητή, ολοκληρώνει και 

καταθέτει τα πρακτικά αξιολόγησής της προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Τα πρακτικά 

αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

▪ Την κατάταξη και βαθμολογία των προτάσεων διακριτά για το Τμήμα Ι και ΙΙ. 

▪ Τον προϋπολογισμό (επιλέξιμο και συνολικό) καθώς και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη για 

τις προτάσεις του Τμήματος Ι και το ποσό επιχορήγησης για τις προτάσεις του Τμήματος ΙΙ. 

▪ Τη σχετική τεκμηρίωση σε περίπτωση μη επιλέξιμης πρότασης ή δαπάνης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την οριστικοποίηση του τελικού διαμορφωμένου 

προϋπολογισμού και του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου της αξιολογούμενης πρότασης 

αιτιολογώντας με σχετική τεκμηρίωση τις τυχόν περικοπές σε σχέση με τον προταθέντα 

προϋπολογισμό. Τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικά και 

στους Τελικούς Πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων διακριτά για το Τμήμα Ι και ΙΙ 

που προσδιορίζονται ανά περίπτωση χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν τις επιλέξιμες και μη 

επιλέξιμες προς χρηματοδότηση προτάσεις και υποβάλλονται προς τη ΓΓΒ για την έκδοση Απόφασης 

Ένταξης. 

 

Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθώς και η διαδικασία έγκρισης των πράξεων και 

υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης ένταξης / απόρριψης περιγράφονται αναλυτικότερα στον 

Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης. Οι δικαιούχοι αποδέχονται το σύνολο των όρων αυτών, 

αποδεχόμενοι ταυτοχρόνως την υποχρέωση να προσκομίσουν το σύνολο των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις Ενότητες του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Παρακολούθηση πράξεων 

Οι Δικαιούχοι επενδυτές είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους Φορείς Υλοποίησης της 

Δράσης, για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση 

των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την ολοκλήρωση του 

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου 

τους. Οι ανωτέρω διαδικασίες περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3982/2011 και της Κ.Υ.Α. 

Φ/Α.15/3/2226/170/01-03-2012 (ΦΕΚ 583/Β). 

Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την καταβολή της χρηματοδότησης στα έργα 

των ΕΠ της παρούσας Δράσης, συγκροτείται αρμόδιο Όργανο Ελέγχου. Αρμοδιότητα του Οργάνου 

Ελέγχου είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης του ΦΟΑ των εγκεκριμένων 

επενδυτικών σχεδίων έργων υποδομής που επιχορηγούνται και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη 

σχετική εγκριτική απόφαση, τις προϋποθέσεις του Ν. 3982/2011 και των λοιπών διατάξεων που 

ισχύουν σχετικά. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω διοικητικής 

και επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) η οποία ασκείται από 

το Όργανο Ελέγχου. 
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Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

▪ Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (τεχνική πιστοποίηση) 

▪ Την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (οικονομική πιστοποίηση) 

Για τους σκοπούς παρακολούθησης των πράξεων υποβάλλεται Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 

από τον Δικαιούχο προς τη ΓΓΒ υπ' όψη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 

του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου και στο ΤΑΙΠΕΔ με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης. Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι 

δυνατόν να υποβληθούν μέχρι τρία (3) το πολύ και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες), τηρώντας υποχρεωτικά τον 

περιορισμό της υλοποίησης του 30% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες 

εγκεκριμένες δαπάνες) κατά τους δώδεκα (12) μήνες – από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης 

του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Ολοκλήρωση πράξεων 

Η ολοκλήρωση και παραλαβή έργου για το οποίο έχει επαληθευθεί και πιστοποιηθεί φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο, τηρούμενων των όρων του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου, κατόπιν σχετικής έκθεσης του Οργάνου Ελέγχου. Στο πλαίσιο 

ολοκλήρωσης του έργου και βάσει των αποτελεσμάτων των σχετικών εκθέσεων ελέγχου, 

διαμορφώνεται η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την εκταμίευση 

του υπολειπόμενου ποσού προς τον δικαιούχο.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι: 

▪ Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και σε ετοιμότητα λειτουργίας. 

▪ Για τις περιπτώσεις κτιριακών κατασκευών, η ύπαρξη της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας 

(εφόσον απαιτείται) ή όποιας άλλης μορφής έγκριση εργασιών, εφόσον απαιτείται από τις 

πολεοδομικές διατάξεις. 

▪ Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου. 

▪ Η ολοκλήρωση της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής4.  

▪ Το υλοποιημένο και πιστοποιημένο Οικονομικό Αντικείμενο να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

ελάχιστου προβλεπόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης και ιδίως 

στις Ενότητες 13 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» και 15 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΡΑΞΕΩΝ» αυτού. 

 

 
4 Ο συγκεκριμένος όρος εφαρμόζεται μόνο για το Τμήμα Ι. 
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14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν το σύνολο των αναφερόμενων στη Ενότητα 16 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 

 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζονται στην 

παρούσα Πρόσκληση της Δράσης και στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης. 

Η παρούσα Πρόσκληση και ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης αναρτάται στις ιστοσελίδες: 

▪ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/, 

▪ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

▪ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και 

▪ του ΤΑΙΠΕΔ. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130990969 ή στο email επικοινωνίας: industrial.parks@gr.gt.com 

 

https://greece20.gov.gr/
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