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A Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμπλήρωσης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων 
για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ). 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-

2005). 

2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020», όπως ισχύει.  

3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το 

άρθρο 2, παρ (2) αυτού.  
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.  

5. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018) ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

6. Την υπ’αριθ. 91589/03.09.2018 απόφαση (ΦΕΚ Β 3814/04.09.2018) «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη  

7. Την με αριθμό 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178/27.03.2015 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

«Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού».  

8. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και 

κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης.  

9. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 

67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και 

κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης» 

(Β1248).  

10. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 

ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).  

11. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

(Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 

C(2014)3542 final/23.05.2014.  

12. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

ΑΔΑ: 6Π80465ΧΙ8-ΞΚΩ



Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 

στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001, όπως ισχύει.  

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 

Minimis) όπως ισχύει  

14. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά 

με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας  

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, 

(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.  

18. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί 

καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την 
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μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 

σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

 20. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ: 

6ΝΒΞ465ΧΙ8-ΒΥΚ).  

21. Την με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης 

και αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης 

«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-

2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 

3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ 55944/ΕΥΘΥ 

421/24.05.2018 Απόφαση και ισχύει.  

22. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη 

Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

23. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον 

έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

24. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: 

«Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-

2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του 

Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».  

25. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».  

26. 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).  
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27. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).  

28. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.  

29. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 

Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».  

30. Την με Α.Π. 62550/10.06.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού 

Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ Β 1738).  

31. Την με Α.Π. 8491/3123/Α1/11.12.2018 (ΑΔΑ:654Ω465ΧΙ8-Μ19) Απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η νέα εξειδίκευση της Δράσης «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», καθώς και η μεθοδολογία 

και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο αυτής.  

32. Το με Α.Π. 132977/ΕΥΚΕ2101/10-12-2018 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8480/2822/11-12-

2018) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».  

33. Την με Α.Π.8755/2893/Α3/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: 

Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8).  

34. Την με ΑΠ 670/131/Α3/5.2.2019 Πρώτη (1η ) τροποποίηση - Παράταση της 

Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 (ΑΔΑ:Ψ6Χ0465ΧΙ8-7ΜΒ). 

35. Την με Α.Π. 856/175/Α3/13.02.2019 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση αρχείου 

Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη ∆ράση «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. 
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«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ)».  

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την έγκριση του συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη 

Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», για 

την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης 

και των Παραρτημάτων αυτής. 

 
 
 
 
 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Ευστάθιος Γιαννακίδης 

 
 
 
Συνημμένα:  
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων  
 
 
 
Κοινοποίηση:  
1. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ  
3. ΕΦΕΠΑΕ  
 
Εσωτερική Διανομή:  
♣ Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ  
♣ Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ  
♣ Μονάδες ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ Α3, Β2 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 
 
 
1) Ποιό δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομιστεί έτσι ώστε να πιστοποιείται η 
λειτουργική περίοδος του τελευταίου έτους (2018) που ζητείται στα βαθμολογούμενα 
κριτήρια  (B5); 
 
Για την διαπίστωση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα πρέπει να προσκομισθεί από 
τον δικαιούχο αποδεικτικό στοιχείο για κάθε μήνα λειτουργίας της  επιχείρησης για 
όλο το έτος 2018 όπως τιμολόγια,  αποδείξεις λιανικής/παροχής υπηρεσιών. 
 
2) Εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση; Επιχείρηση 
που λειτουργεί 10 χρόνια σαν εστιατόριο αλλά εξυπηρετεί πελάτες 6 μήνες τον χρόνο 
χωρίς όμως να διακόπτει την λειτουργία της μπορεί να συμμετάσχει; 
 
Ναι,  μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση εφόσον έχουν αδιάλειπτη 
λειτουργία. 
 

3) Συστέγαση επιχειρήσεων επιτρέπεται; 
 
Στη Πρόσκληση της Δράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει ο φορέας της επένδυσης να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η 
πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλη επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί 
η διακριτότητα των δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.  
 

4) Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται τόσο σε επιλέξιμες όσο και σε μη 
επιλέξιμες δραστηριότητες δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;  

Ναι. Σύμφωνα με την ενότητα 4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δύναται να υποβάλλει 
μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες και υπό τον όρο ότι οι μη επιλέξιμες δεν 
αφορούν τους ΚΑΔ 1,2,3. 
 

5) Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Δηλαδή, επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί 
να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο ο οποίος 
δεν υφίσταται σήμερα;  

Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα εκτός εάν έχει ιδρυθεί πριν την προκήρυξη της 
Δράσης.  
 
6) Σε επιχείρηση που διαθέτει παραπάνω από έναν ΚΑΔ επένδυσης και σε 
διαφορετικά πεδία (π.χ Λιανικό εμπόριο και εστίαση) ποια δικαιολογητικά νόμιμης 
λειτουργίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για ποιους ΚΑΔ; 

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. 
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7) Επιχείρηση που διέθετε τους ΚΑΔ 01,02,03 πριν την υποβολή μπορεί να υποβάλει 
επενδυτικό σχέδιο; 

Μπορεί αρκεί να προκύπτει πως η διακοπή των εν λόγω ΚΑΔ προηγείται της 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω διακοπή θα πρέπει να διατηρηθεί 
και κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
8) Επιχείρηση διαθέτει έναν τουλάχιστον εκ των επιλέξιμων  ΚΑΔ στον κλάδο του 
Εμπορίου, σε ισχύ για τις τελευταίες 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Δύναται το 
επενδυτικό σχέδιο να αφορά ΚΑΔ επένδυσης (επιλέξιμο) τον οποίο τον πρόσθεσε το 
2018;  

 Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να αφορά σε ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος 
προστέθηκε το 2018, καθώς σύμφωνα με το Παράρτημα IV " - Τυπική Προϋπόθεση 
A3 η επιχείρηση θα πρέπει "Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή 
κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων". 
 
9)Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.19.15 
Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις και κάνει 
έναρξη τώρα τον ΚΑΔ 56.10.11.01 Υπηρεσίες καφε- ζαχαροπλαστείου, με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει  δαπάνες σχετικές με τον ΚΑΔ 
56.10.11.01; 

Όχι. Σύμφωνα με το Παράρτημα IV " - Τυπική Προϋπόθεση A3 η επιχείρηση θα 
πρέπει "Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα 
δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων". 
 
10) Στην ενότητα 6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, συμπεριλαμβάνεται ως δαπάνη το Κόστος 
Παρακολούθησης Σεμιναρίων Παροχής Πρώτων Βοηθειών από Διαπιστευμένους 
Φορείς(5.2). Δύναται το πιστοποιητικό να λαμβάνεται από μη Διαπιστευμένο Φορέα, 
οι εκπαιδευτές του οποίου όμως είναι πιστοποιημένοι από το ERC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗΣ);  

Η δαπάνη 5.2 Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών 
είναι επιλέξιμη μόνο από διαπιστευμένους φορείς.   
 

11) Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία αδειών; 
 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης "Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται 
μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι 
μη επιλέξιμες." 
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12) Στις  Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1 αναφέρεται ότι "Όλες 
οι ανωτέρω δαπάνες προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, 
υπογεγραμμένη αρμοδίως και συνοδεύονται με τις απαραίτητες εγκρίσεις και 
αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. "Ποιό/ά από τα παραπάνω 
απαιτείται να προσκομισθεί κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στο ΠΣΚΕ; 
 
 
Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την πιστοποίηση 
και σύμφωνα με όσα  αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. 
 
 
13) Ο Οδηγός του προγράμματος αναφέρει: για τις περιπτώσεις των κτιρίων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας 
υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στα 
Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι μόνο οι 
παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΠΕΑ.  To  ΠΕΑ  πρέπει να υπάρχει πριν την 
υποβολή της πρότασης; 
 
Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την πιστοποίηση 
και σύμφωνα με όσα  αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
 
14) Στις τυπικές προϋποθέσεις που αφορούν ΕΜΕ προσμετρούνται οι μέτοχοι 
εφόσον αναφέρονται στις ΑΠΔ και στον πίνακα προσωπικού; 

Προσμετρούνται εφόσον αποδεικνύεται από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (ΑΠΔ, 
Μισθοδοτικές Καταστάσεις της επιχείρησης, Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης για το 
είδος της προσφερόμενης εργασίας) ότι ασκούν μισθωτή εργασία. 
 
 
15) Η δικαιοπάροχος επιχείρηση (franchisor) είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση, 
εφόσον πληρούνται οι επιπλέον όροι επιλεξιμότητας στη Δράση;  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ).  
 
16) Επιχείρηση που διαθέτει υποκατάστημα με το λογότυπο του προμηθευτή (εταιρία 
παιδικών ρούχων) και έχει συνάψει σύμβαση με τον εν λόγω προμηθευτή όπου το 
80% των προϊόντων που πουλάει να είναι του ιδίου είναι επιλέξιμη; O επενδυτής 
αναφέρει στην σύμβαση που έχει συνάψει με τον προμηθευτή ότι δεν αναφέρεται 
κάποιος όρος σχετικώς με Franchise; 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 
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υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ).  
 
 
17) Επιχείρηση διαθέτει από 1/1/2012 τον ΚΑΔ 47.75.00.00. Θεωρείται επιλέξιμος 
για το πρόγραμμα; Εάν όχι, θα μπορούσε να προσθέσει στη Δ.Ο.Υ. με αναδρομική 
ισχύ από 1/1/2015 τον επιλέξιμο ΚΑΔ  47.75.76.15 και να υποβάλλει αίτηση στο 
πρόγραμμα, εφόσον ήδη διέθετε από τότε τον ΚΑΔ 47.75.00.00; 

Ο Δυνητικός Δικαιούχος εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο 
ΚΑΔ  και είναι ενεργός δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και για 
οποιαδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ  της τεταρτοβάθμιας ανάλυσης αυτου ακόμη και αν δεν 
το διαθέτει .  
 
18) Αν επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από 1 υποκαταστήματα ενεργά, για να 
καλύψει την τυπική προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας θα πρέπει να 
προσκομιστούν άδειες λειτουργίας για κάθε ένα υποκατάστημα  η μόνο για την έδρα 
της επιχείρησης ; 

Θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης για τον/ τους τόπους 
υλοποίησης της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση Υποκαταστήματος στο 
πλαίσιο της δράσης. 
 
19) Επιτρέπεται μια επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση και στα δύο προγράμματα 
δηλαδή Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας; 
Είναι επιτρεπτό υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να είναι διαφορετικές; 

Ναι, εφόσον πληροί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε 
αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα 
(τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν 
αποδείξει ότι επαρκούν για  την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις. 
 
 
20) Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και για τα δύο νέα 
προγράμματα (πχ λιανικό, χονδρικό). Θα εξετάζεται εάν οι δαπάνες αφορούν και σε 
άλλη μη επιλέξιμη δραστηριότητα για το πρόγραμμα; 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον εξυπηρετούν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης της 
παρούσας Δράσης. 
 
21) Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.11.13 και έχει κάνει έναρξη την 
30/03/2016 εάν υποβάλλει την πρόταση μετά τις 30/03/2019 θα έχει κλείσει τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις και θα είναι επιλέξιμη; 

Όχι δεν είναι επιλέξιμη. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί 
(ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με taxisnet) και διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, το αργότερο έως 31/12/2015. 
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22) Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής είναι on/ off κριτήριο; 

Όχι, ο βαθμός κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο 
κριτήριο. 
 
23) Στο κριτήριο Β6 θα πρέπει να δηλώνονται μόνο κλεισμένα έτη ή και μήνες; 

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β6 θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη και οι μήνες των 
κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, και θα μετρώνται σε έτη (μονάδα μέτρησης 
=έτη). 
 
24) Πρόσθετη πράξη, με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης, σε δάνειο με ημ/νία πριν τις 19/12/2018 αποτελεί επιλέξιμο τρόπο κάλυψης  
της Ιδιωτικής συμμετοχής; 

Ναι, εφόσον αναφέρονται το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της 
δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος 
αποπληρωμής του, το επιτόκιο καθώς και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την 
χορήγησή του. Η Πρόσθετη πράξη θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία 
προκήρυξης της παρούσας Δράσης (19/12/2018). 
 
 
25) Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι 
(ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο 
διάστημα πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις; 

Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών 
λογαριασμών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού 
για τους τρεις κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους 
μήνες).  
  
Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 6/2/2019. Η βεβαίωση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, 
ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους 
και ολόκληρους μήνες, έως 12) μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019. 
 
Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς 
όψεως (να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς 
λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική 
εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση)  
 
26) Σε τί ποσοστό αφορά η τεκμηρίωση των ίδιων κεφαλαίων για την περίπτωση 
όπου ο δυνητικός δικαιούχος αποφασίσει να προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού 
κεφαλαίου με χρήση μετρητών; Αφορά στο 100% της Ιδίας Συμμετοχής, ήτοι στο 
50% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού; 

Η τεκμηρίωση του βαθμού κάλυψης αφορά σε βαθμολογούμενο κριτήριο και αφορά 
το σύνολο της Ιδιωτικής Συμμετοχής. 
 
27) Στο παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ), 
σημείο Γ αναφέρονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας 
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συμμετοχής, για τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου και τραπεζικού δανεισμού. Η 
παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται κατά την υλοποίηση, μόνο για τις αντίστοιχες 
περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο α/α 12 και ειδικότερα τα Α 
και Γ (αύξηση κεφαλαίου) ή ΣΤ (Δάνειο) αντίστοιχα; Για παράδειγμα, εφόσον 
επιλεχθεί ως τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής η περίπτωση Ε (Βεβαίωση 
μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι 
δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος), θα απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου να 
προσκομιστούν δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, όπως 
αυτά αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο (παράρτημα ΙΙ σημείο Γ); 

Το σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο 
δικαιούχος θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες (αύξηση κεφαλαίου ή λήψη δανείου).  
 
28) Για επιχείρηση με αντικείμενο υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις μπορεί να προμηθευτεί μηχανάκια για delivery; 

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια δικύκλου έως 125 κ.ε. για τις επενδύσεις 
των κλάδων Λιανικού Εμπορίου (επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 
και 47) και Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) στην 
κατηγορία δαπάνης 2.4., εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
παράδοση εκτός καταστήματος (delivery) προϊόντων. Κατά την επιτόπια επαλήθευση  
θα πρέπει το δίκυκλο να βρεθεί πλήρως προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της 
παράδοσης εκτός καταστήματος (delivery). 
 
29) Σε επιχείρηση με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων είναι 
επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς σκάφους; Αν ναι, σε ποια κατηγορία; Στα μεταφορικά 
μέσα Κατηγορία 3 ή στον Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης Κατηγορία 2.4; 

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.4 "Εξοπλισμό για τον λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης "με την προϋπόθεση να αφορά την αγορά 
καινούργιου σκάφους για τις υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων. 
 
30) Στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, θα 
υπολογίζονται οι ΕΜΕ σύμφωνα με το νόμιμο πλήρες ωράριο των διδασκόντων, ήτοι 
οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες (εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης); 

Οι ΕΜΕ, στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, 
υπολογίζονται λαμβάνοντας ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρως απασχολούμενων, για 
τους διδάσκοντες, τις 21 ώρες. 
 
Συμπλήρωση :  Ο υπολογισμός των ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων 
γίνεται σύμφωνα με το ΣΛΟΤ 186/2019 : «Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους 
καθηγητές Φροντιστηρίων» (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30526) 

 
31) Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. 
Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την 
εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%; 

Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση 
συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό 
τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία.     

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30526
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32) Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, στο 
δικαιολογητικό α/α 14, απαιτείται μεταξύ άλλων Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση 
οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε 
ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 
Επιτροπής. Με ποιά αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα (πχ Είσπραξη 
χρημάτων κλπ); 

Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 
 
33) Για το βαθμολογικό κριτήριο Β4 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού 
Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Ε (Μέσα Υπόλοιπα 
Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με 
προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της 
πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση 
υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου; 

Όχι, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται 
από την εξόφληση των παραστατικών. 
 
34) Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι 
τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;  

Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου 
από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό 
απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα IV:  
«Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».  
 
35) Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. 
Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της 
παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; 
Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας. 

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας 
επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία 
εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς 
υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει 
συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον 
ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), 
η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες 
χρήσεις. 
 
 
36) Επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης στην έδρα της. Παράλληλα 
διαθέτει υποκατάστημα πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι πριν 
τις 19/12/2018 χωρίς όμως να έχει επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης σε αυτό. Το 
υποκατάστημα μπορεί να δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης; 

Δύναται να δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης το υποκατάστημα,  
εφόσον η επιχείρηση διέθετε και λειτουργούσε τον επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα, 
πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης. 
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37) Επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ μόνο δευτεροβάθμιας ανάλυσης π.χ  
45.11,  μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση που σχετίζεται με τον επιλέξιμο 
ΚΑΔ 45.11.21.01; 

Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση μόνο αν αποδείξει ότι 
λειτουργεί σε επιλέξιμο τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα λογιστικά έγγραφα. 
 
 
38) Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ανέγερσης νέων κτιρίων; 
 
Οι δαπάνες ανέγερσης κτιρίου δεν είναι επιλέξιμες. Οι αναφερόμενες παρεμβάσεις 
της αναλυτικής πρόσκλησης, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση  υγιεινής 
και ασφάλειας κ.λ.π., είναι υποστηρικτικές και υποβοηθητικές επί ήδη υφιστάμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 

39) Επιτρέπεται επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με έδρα και τόπο 
υλοποίησης την θέση Α, μετά την ένταξη, να προβεί σε μεταφορά έδρας από την 
θέση Α σε καινούργια θέση Β και παράλληλα να διατηρήσει και την αρχική 
εγκατάσταση στη διεύθυνση Α ως υποκατάστημα;  

Είναι αποδεκτή η μετεγκατάσταση και υλοποίηση στη νέα έδρα υπό τη προϋπόθεση 
ότι η παλιά έδρα θα εγκαταλειφθεί και δεν θα λειτουργήσει ως υποκατάστημα. 
 
 
40) Οι τέντες και τα σκίαστρα είναι επιλέξιμες δαπάνες στην Κατηγορία Δαπάνης 
1.1;  

Είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός των δαπανών στην 
Κατηγορία Δαπάνης 1.1 που αφορά σε κτιριακές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

41) Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε περισσότερους από έναν επιλέξιμο ΚΑΔ 
επένδυσης, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει άδεια λειτουργίας μόνο σε έναν από 
αυτούς;  

Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για όλους τους  ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο σημείο 5 του Παραρτήματος Ι «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΕΝΤΑΞΗΣ»  της Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

42) Επιχείρηση με 2 επιλέξιμους ΚΑΔ και 2 τόπους υλοποίησης της επένδυσης πόσα 
άτομα πρέπει να παρουσιάσει ως ΕΜΕ; Θα εξετάσουμε τα ΕΜΕ ανά τόπο 
υλοποίησης; 

Η ελάχιστη απαίτηση ΕΜΕ ως τυπική προϋπόθεση θα ελέγχεται ανάλογα με τον ΚΑΔ 
που έχει δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης και σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε 
περισσότερους από έναν τόπους υλοποίησης και ΚΑΔ, θα ελέγχονται το σύνολο των 
ΕΜΕ των τόπων υλοποίησης.    
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43) Τα έπιπλα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου και σε επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και ο εξοπλισμός κουζίνας στον 
κλάδο της εστίασης είναι επιλέξιμη δαπάνη ; 

Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία Δαπάνης 2.4 «Εξοπλισμός για τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης». 

44) Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία: (α) είτε λειτουργούν με 
σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, (β) είτε δεν 
συνεργάζονται με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργούν με 
δική τους αποκλειστική εμπορική ονομασία ή ως ανεξάρτητα πρατήρια έχουν 
δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση; 

Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία: (α) είτε λειτουργούν με 
σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, (β) είτε δεν 
συνεργάζονται με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργούν με δική 
τους αποκλειστική εμπορική ονομασία ή ως ανεξάρτητα πρατήρια έχουν δικαίωμα 
υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση; 

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση Δικαιούχοι της Δράσης ενισχύονται 
αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές 
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:  

έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας. 

 ii. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα 
πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών (3) κλάδων.  

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται 
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:  

 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις 
κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ  

• Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 
ΕΜΕ •  

Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) 
(επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες 
εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς 
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τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. 
franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

Tα ανεξάρτητα πρατήρια παροχής καυσίμων σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα 
υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην Δράση. 

Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) επιχειρήσεις με σύμβαση συνεργασίας με το σήμα 
εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών δύναται να είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων 
άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ).  

Στην κατηγορία αυτών των επιλέξιμων κατ΄αρχήν επιχειρήσεων ανήκουν 
περιοριστικά οι εξής περιπτώσεις.  

Στην περίπτωση του μεταπωλητή/ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων όπου ο 
μεταπωλητής είναι ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο ασκεί την 
εκμετάλλευση αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο συνδεόμενος 
ταυτόχρονα με την εταιρεία καυσίμων μέσω συμφωνιών αποκλειστικής αγοράς, που 
δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεων των τιμών, δεν υφίσταται κίνδυνος σώρευσης των 
ενισχύσεων( Απόφαση της 13.6.2002 Υπόθεση C382/99 Kάτω Χώρες Κατά 
Επιτροπής) και κατά συνέπεια η ως άνω επιχείρηση δύναται να υποβάλει επενδυτικό 
σχέδιο στην Δράση. 

Ομοίως στην περίπτωση του μεταπωλητή /μισθωτή πρατηρίου καυσίμου, όπου ο 
μισθωτής μισθώνει το πρατήριο υγρών καυσίμων, του οποίου τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο αναλαμβάνει ο ίδιος ενώ ταυτόχρονα συνδέεται, ως μισθωτής με την εταιρεία 
καυσίμων μέσω αποκλειστικής προμήθειας που δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεως 
των τιμών δεν υφίσταται κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων( Απόφαση της 
13.6.2002 Υπόθεση C382/99 Kάτω Χώρες Κατά Επιτροπής) και κατά συνέπεια η ως 
άνω επιχείρηση δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο στην Δράση. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία καυσίμων έχει την κυριότητα των πρατηρίων και 
ασκεί την εκμετάλλευση του πρατηρίου ή συνδέεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων 
με ρήτρα διαχειρίσεως τιμών, υπάρχει κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων υπέρ των 
οικείων εταιρειών καυσίμων και κατά συνέπεια η επιχείρηση αυτή αποκλείεται από 
την Δράση  

Προσοχή περαιτέρω πρέπει να δίνεται σε περιπτώσεις όπου μια κατάσταση 
οικονομικής εξάρτησης μεταξύ της εταιρείας καυσίμων και του πρατηρίου καυσίμων  
μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο de facto , εφόσον για παράδειγμα , πολύ σημαντικές 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες εφοδιασμού ή παροχής πιστώσεων  με προμηθευτές ή 
πελάτες , σε συνδυασμό με διαρθρωτικούς δεσμούς , εξασφαλίζουν 
αποφασιστική/κυρίαρχη επιρροή εκ μέρους του προμηθευτή προς την επιχείρηση 
εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων . Συνεπώς σε κάθε περίπτωση θα 
εξετάζεται εάν  βάσει της σύμβασης μεταξύ του πρατηρίου υγρών καυσίμων και της 
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εταιρείας καυσίμων το πρατήριο καυσίμων διατηρεί ή όχι την ανεξαρτησία/ αυτονομία 
του σε επίπεδο επιχειρηματικής δράσης ή /και ανάληψης του επιχειρηματικού 
κινδύνου, οπότε αναλόγως η όποια ενίσχυση του δοθεί έχει ως συνέπεια την 
ενίσχυση ή μη της εταιρείας καυσίμων. Προς τούτο κατά τον χρόνο υποβολής της 
επιχειρηματικής πρότασης θα ζητούνται και ελέγχονται οι σχετικές συμβάσεις 
προμήθειας, αντιπροσώπευσης και εν γένει εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων, 
ενώ επίσης παρόμοιος έλεγχος προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο της δράσης ότι 
λαμβάνει χώρα σε κάθε χρόνο  υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και 
μετά την υλοποίηση αυτού. 

 

  

 

ΑΔΑ: 6Π80465ΧΙ8-ΞΚΩ


		2019-04-18T13:03:03+0300
	Athens




