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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»
2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
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 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 47 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019.
3. Την υπ. αριθ. 23668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση, με
θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του 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 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006.
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5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την 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 δεδομένων,
όπως τροποποιείται και ισχύει.
7. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί
κρατικών ενισχύσεων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
9. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
10. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των
αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν
παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
12. 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].
13. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 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 5968/Β/31-12-2018).
14. 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» όπως ισχύει.
15. Την με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) 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
αρ. 22 του Ν.4314/2014.
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16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
17. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).
18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά
την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
20. Το Ν. 4555 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
21. Την με αριθμ. 69/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά
στην ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών
Περιφέρειας Κρήτης στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
22.Την με αριθ. 6189/20-12-2019 έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της τροποποίησης του
Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του Ε.Π.
«ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το
περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων
και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
23. Την με Α.Π. 1290/13-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός του
«ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»2014-2020
- Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη
2014-2020» (ΦΕΚ 1048/τ.Β/29-3-2019)
24. Το με Α.Π. 47/23-1-2020 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ/Αναπτυξιακή Κρήτης «Υποβολή Τελικού
Σχεδίου Πρόσκλησης – Οδηγού Δράσης 2.b.1.«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της
Περιφέρειας Κρήτης» του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020»
25. Την με αριθ. Πρωτ. 344/28-1-2020 επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης προς τον Γενικό
Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της πρόσκλησης
για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»,
26. Την με αριθ. Πρωτ. 16069/ΕΥΚΕ 135/11-2-2020 Σύμφωνη Γνώμη του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν.
4314/2014 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019.
27. Την με αριθ. Πρωτ. 774/17-2-20120 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής
ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της
Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 20142020 (ΑΔΑ-683Κ7ΛΚ-ΓΚ0) όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1088/6-3-2020 (ΑΔΑ
ΩΤΓ67ΛΚ-6ΗΛ)
28. Τα από 27-3-2020 και 1-4-2020 Ηλεκτρονικά Μηνύματα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
29. Την με αριθμ. πρωτ. 1458/1-4-2020 Εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του αρχείου ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή
Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων
της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης και των παραρτημάτων της όπως επισυνάπτεται
στην παρούσα.
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευθεί στις
ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (www.pepkritis.gr) του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), toy
ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της Αναπτυξιακής Κρήτης (www.ank.gr).

O Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Συνημμένο
Αρχείο ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Κοινοποίηση:
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων

Εσωτερική Διανομή :

Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1

Χρονολογικό Αρχείο
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»
1. Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2017 και τον 07/2017 μετατρέπεται
σε ΙΚΕ, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα;
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 της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς
υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει
συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2017) και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου,
δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά τις 1.1.2017
(προϋπόθεση ένταξης στην δράση).
2. Πως αντιμετωπίζονται περιπτώσεις αλλαγών νομικής μορφής ή/και ιδιοκτησιακού
καθεστώτος σε επιχειρήσεις, που έλαβαν χώρα μέσα στο διάστημα από 1/1/2017 έως
31/12/2018;
Εφόσον έχει επέλθει αλλαγή στο ΑΦΜ η επιχείρηση δεν καλύπτει την τυπική
προϋπόθεση των δύο κλεισμένων χρήσεων και συνεπώς θεωρείται μη επιλέξιμη.
3. Έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Δημοτική
Ανώνυμη Εταιρεία; Είναι μονομετοχική με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο. Η Εταιρεία
διέπετε από τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4548/2018.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης
οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι
θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι
εταίροι. Επομένως μία εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο δεν είναι επιλέξιμη.
4. Επιχείρηση που διαθέτει τον ΚΑΔ 46.21.14 είναι επιλέξιμη για να υποβάλει στο
πρόγραμμα, δεδομένου ότι υποδιαιρέσεις αυτού (πχ ΚΑΔ 46.21.14.08) είναι στο
παράρτημα των επιλέξιμων δραστηριοτήτων;
Η επιχείρηση θεωρείται ότι τηρεί την τυπική προϋπόθεση ένταξης, που αφορά την
ύπαρξη ενεργού επιλέξιμου ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης, θα πρέπει όμως πριν την υποβολή της αίτησης να προβεί σε εξειδίκευση
σε κάποια από τις επιλέξιμες υποδιαιρέσεις του εν λόγω ΚΑΔ, που αναφέρονται ρητά
στο Παράρτημα IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Η παραπάνω εξειδίκευση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο δευτεροβάθμιος ή
τριτοβάθμιος ΚΑΔ αναφέρεται ρητά στον πίνακα με τις επιλέξιμες δραστηριότητες.
5. Εάν επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και μη
επιλέξιμους ΚΑΔ, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δράση; Θα πρέπει να
διαγράψει τον/τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ από τις δραστηριότητές της μέχρι την
ημερομηνία πριν την αίτηση της στη δράση;
Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης και
πληροί τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις, τότε ΝΑΙ είναι επιλέξιμη στη δράση. Η
δραστηριοποίηση της και σε μη επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ δεν την καθιστά μη
επιλέξιμη. Ωστόσο η επένδυση θα πρέπει να είναι διακριτή και να αφορά τον/τους
ΚΑΔ επένδυσης, και τόσο αυτό, όσο και η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί
αντικείμενο αξιολόγησης και ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν
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ανενεργοί ΚΑΔ συστήνεται η διακοπή τους.
6. Επιχείρηση διαθέτει μη επιλέξιμο ΚΑΔ του πρωτογενούς τομέα, καθώς και της
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα διαθέτει και επιλέξιμους
εμπορικούς ΚΑΔ. Μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα για τους
επιλέξιμους ΚΑΔ;
Η ύπαρξη δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) πρωτογενούς τομέα ή μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων δεν καθιστά μη επιλέξιμη την επιχείρηση, αρκεί η επενδυτική πρόταση,
τεκμηριωμένα να μην αφορά τις δραστηριότητες αυτές, αλλά άλλες επιλέξιμες
δραστηριότητες (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.
Σε κάθε περίπτωση οι δραστηριότητες της προτεινόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει
να αφορούν την εμπορία των προϊόντων πρωτογενούς τομέα που η επιχείρηση
παράγει και μεταποιεί, αλλά πώληση εμπορευμάτων τρίτων.
7. Αγροτικός Συνεταιρισμός με ΚΑΔ σχετικούς με Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών
είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα;
Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης και
πληροί τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις, τότε ΝΑΙ είναι επιλέξιμη στη δράση.
Σε κάθε περίπτωση οι δραστηριότητες της προτεινόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει
να αφορούν την εμπορία των προϊόντων πρωτογενούς τομέα που η επιχείρηση
παράγει και μεταποιεί, αλλά πώληση εμπορευμάτων τρίτων.
8. Επιχείρηση διαθέτει όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας πλην των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (δεν έχει επιλέξιμους ΚΑΔ). Μπορεί να προσθέσει τώρα ένα
επιλέξιμο Κωδικό (ΚΑΔ) και να υποβάλλει αίτηση για επένδυση σε αυτόν;
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει ένα
τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή
πριν την 17/02/2020. Επομένως η προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων δεν καθιστά
την επιχείρηση επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση από τη δράση.
9.

Μπορεί η αίτηση να αφορά υποκατάστημα που θα δημιουργηθεί στην
Περιφέρεια Κρήτης;
Η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (17/02/2020), καθώς και να διαθέτει τον/τους
δηλούμενο/ους ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, πριν
την δημοσίευση της πρόσκλησης (17/02/2020). Ως εκ τούτου η αίτηση μπορεί να
αφορά υποκατάστημα μόνο στην περίπτωση που αυτό υπήρχε και διέθετε
επιχορηγούμενη δραστηριότητα πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (17/02/2020).

10. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του προγράμματος,
ενώ παράλληλα διαθέτει και παραρτήματα/ υποκαταστήματα, θα μπορεί να κάνει
επένδυση σε παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης;
Ναι θα μπορούσε με την προϋπόθεση ότι τα υποκαταστήματα υπήρχαν και διέθεταν
επιλέξιμη δραστηριότητα πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (17/02/2020), οι
τόποι υλοποίησης ανήκουν στην Περιφέρεια Κρήτης, οι αιτούμενες δαπάνες είναι
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διακριτές ως προς τις περιοχές ΣΒΑΑ, ενώ τα εν λόγω υποκαταστήματα δεν πρέπει να
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών τα οποία η επιχείρηση εκμεταλλεύεται 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).
11. Επιχείρηση με έδρα την Ξάνθη και υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης μπορεί να
υποβάλλει πρόταση στη δράση ψηφιακή αναβάθμιση ΜΜΕ με τόπο υλοποίησης το
Ηράκλειο Κρήτης;
Μπορεί να υποβάλλει πρόταση για το υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης εφόσον
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση η επιχείρηση δραστηριοποιείται ήδη σε
έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του υποκαταστήματος στην Κρήτη πριν την
δημοσίευση της πρόσκλησης (17/02/2020), θα υλοποιήσει δαπάνες αποκλειστικά
στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες και θα πρέπει να διατηρήσει επί μία τουλάχιστον
τριετία στο υποκατάστημα Κρήτης σύμφωνα με την § 12.2 της πρόσκλησης.
12. Επιχείρηση που έχει εγκριθεί στο Ψηφιακό Άλμα ή στο Ψηφιακό Βήμα, μπορεί να
υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα;
Ναι μπορεί, αρκεί το επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσει να αφορά σε διαφορετικές
δαπάνες από αυτές που έχουν υποβληθεί στα αναφερόμενα προγράμματα,
τηρουμένου του ορίου σώρευσης του καθεστώτος (de minimis) ενίσχυσης όπως
ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στη δράση είναι οι δικαιούχοι
«να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για
ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.»
13. Αν μια επιχείρηση εντάχθηκε στο παρελθόν στα προγράμματα digi-lodge,
Ψηφιακό Άλμα, Ψηφιακό Βήμα, αλλά δεν υλοποίησε ή δεν θα υλοποιήσει το
επενδυτικό της σχέδιο και δεν έλαβε ή δεν θα λάβει τη σχετική χρηματοδότηση, τι
θα πρέπει να δηλώσει για το βαθμολογικό κριτήριο 5 «Ένταξη σε προηγούμενες
Δράσεις ΤΠΕ (eservices, esecurity, digi-retail, digi-lodge, digicontent,
ICT4GROWTH)» και τι βαθμό θα λάβει;
Εφόσον η επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα θα πρέπει να το δηλώσει και δε θα
λάβει το σχετικό βαθμό στο εν λόγω κριτήριο, ανεξαρτήτως αν υλοποιήθηκε το έργο
ή όχι. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων
με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης των σχετικών με το κριτήριο προγραμμάτων.
14. Επιχειρήσεις που συστεγάζονται με κάποιες άλλες, μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση στο πρόγραμμα;
Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
διασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό τους σχέδιο είναι
διακριτές και ότι η μη ενισχυόμενη συστεγαζόμενη επιχείρηση δεν προσπορίζεται τα
στοιχεία της επιχορήγησης.
15. Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής “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, Shopinshop, δίκτυο
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πρακτόρευσης κλπ).”. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, είναι επιλέξιμη
επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε
πώληση άλλου δικαιώματος) η οποία είναι νόμιμος κάτοχος του όποιου
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας;
Όχι δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά
franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος).
16. Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις
30/06, για ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ΄
επέκταση να λάβουν υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων;
Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις
κάτωθι χρήσεις:
• 01/07/2016 με 30/06/2017
• 01/07/2017 με 30/06/2018
17. Στο σημείο του πληροφοριακού συστήματος όπου συμπληρώνονται τα οικονομικά
στοιχεία 2017 και 2018 σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένης εταιρείας θα πρέπει να
συμπληρωθούν αθροιστικά ή αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αιτούσα
επιχείρησης;
Στο πληροφοριακό σύστημα ανάλογα την καρτέλα και το πεδίο που επεξεργαζόμαστε
συμπληρώνονται από τον χρήστη τα στοιχεία που ζητούνται κάθε φορά. Σημειώνετε
ότι δίνονται από το σύστημα οι απαιτούμενες διευκρινήσεις, για παράδειγμα στο
πεδίο 1.6 "Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχείρησης" συμπληρώνονται τα
στοιχεία της αιτούσας και των συνδεδεμένων, συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ, ενώ στο πεδίο 6.3 συμπληρώνονται τα στοιχεία
της αιτούσας επιχείρησης.
18. Σχετικά με τον κύκλο εργασιών που θα αντλήσουμε από το Ε3, δηλαδή θα
χρησιμοποιήσουμε τον συνολικό τζίρο η θα αφαιρούμε την αγροτική δραστηριότητα
εφόσον υπάρχει;
Ο φορέας της επένδυσης βαθμολογείται για το σύνολο των οικονομικών επιδόσεων
της επιχείρησής του, ενώ το επενδυτικό του σχεδίου (αιτούμενες δαπάνες)
αξιολογείται ως προς την επιλεξιμότητα του από την/τις επιχορηγούμενη/νες
δραστηριότητες ΚΑΔ που η επιχείρηση διαθέτει στον/στους τόπο/ους υλοποίησης της
επένδυσης στην περιφέρεια Κρήτης. Από τα φορολογικά έντυπα Ε3 για τα έτη χρήσης
2017 και 2018 εξάγονται τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση
χρηματοδότησης και αφορούν τον κύκλο εργασιών (πεδίο 500) και τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (πεδίο 524). Δεν αφαιρείται ούτε προστίθεται τίποτα.
19. Σύμφωνα με το παράρτημα VI (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) ένα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (α/α 5) είναι «Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση
για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν
απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι
δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας». Σε περίπτωση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια ποιον/ποιους ΚΑΔ
πρέπει να αφορά;
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Εφόσον για κάποια (έστω μία) από τις δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση στον
τόπο υλοποίησης της επένδυσης, πριν την υποβολή της πρότασης, ανεξαρτήτως αν
αυτή αποτελεί και δραστηριότητα της επένδυσης, απαιτείται έκδοση άδειας
λειτουργίας, τότε θα πρέπει να κατατεθεί το σχετικό δικαιολογητικό. Σε περίπτωση
που η επιχείρηση, ενώ απαιτείται, δε διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και δεν έχει
υποβάλει αίτηση για έκδοση αδείας, τότε δεν θα ικανοποιείται η τυπική προϋπόθεση
της πρόσκλησης.
20. Σύμφωνα με το παράρτημα VI (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), ένα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (α/α 10) είναι «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 ποια αιτία θα εκδίδεται η φορολογική
ενημερότητα;
Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
21. Σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης (Παράρτημα VI) οι υπεύθυνες
δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής. Με δεδομένη
την υφιστάμενη κατάσταση λόγω της εξάπλωσης του κορωναϊού, μήπως να εξετασθεί
το ενδεχόμενο της δυνατότητας και της ψηφιακής υπογραφής στις υπεύθυνες
δηλώσεις, για τις επιχειρήσεις που το επιθυμούν;
Η ψηφιακή υπογραφή είναι αποδεκτή ενέργεια από την πρόσκληση και δύναται να
αντικαταστήσει την θεώρηση με το γνήσιο της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις
των δικαιολογητικών ένταξης, εφόσον μπορεί να γίνει έλεγχος της γνησιότητάς της.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούν γνήσιο υπογραφής, μπορούν πλέον να
εκδοθούν ηλεκτρονικά από εδώ : https://dilosi.services.gov.gr/ και να ελεγχθούν για
την εγκυρότητά τους από εδώ : https://dilosi.services.gov.gr/show/q/validate.
22. Κατηγορία Δαπάνης 1.5 Άλλος Τεχνολογικός Εξοπλισμός σχετικός με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης. Δαπάνες που θα ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία
θα πρέπει να είναι αμιγώς ψηφιακές;
Είναι ευθύνη της επιχείρησης η τεκμηρίωση της συμβατότητας των δαπανών που
εντάσσει στην εν λόγω κατηγορία με τους στόχους της δράσης, καθώς και το πώς
αυτές συμβάλλουν στην ψηφιακή αναβάθμιση της. Σημειώνεται ότι σε κάθε
περίπτωση το κόστος της Κατηγορίας 1.5 "Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός..." δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
23. Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω του προγράμματος μπορεί να είναι
μεταχειρισμένος;
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και
να ανήκει στην κυριότητα της επιχείρησης.
24. Η αγορά ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου είναι επιλέξιμη; Αν ναι σε ποια κατηγορία
επιλέξιμων δαπανών εντάσσεται;
Ναι, προμήθεια ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην
Κατηγορία 1.4.
25. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά μεγάλου αριθμού Η/Υ που εξυπηρετούν και
παραγωγικές λειτουργίες σε μία επιχείρηση;
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Η προμήθεια Η/Υ είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στην Κατηγορία 1.3 με την
επισήμανση ότι ο αριθμός των Η/Υ θα πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα της
επιχείρησης (π.χ. δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) Η/Υ ενώ
απασχολείται ένα (1) άτομο). Στην περίπτωση που η φύση της δραστηριότητας της
επιχείρησης επιβάλλει την αγορά μεγάλου αριθμού Η/Υ, τότε οι δαπάνες προμήθειας
αυτών εντάσσονται στην Κατηγορία 1.5.
26. Υφιστάμενο λογισμικό από το οποίο θα πρέπει να γίνει παραμετροποίηση
προκειμένου να περαστούν τα δεδομένα στο νέο λογισμικό. Η δαπάνη
παραμετροποίησης στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμη;
Η παραμετροποίηση σε υφιστάμενο λογισμικό ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη, ακόμα
και αν απαιτείται για τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα. Το κόστος
παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών ΕΙΝΑΙ
επιλέξιμο ως δαπάνη (μέχρι και 20% του κόστους αγοράς) ΜΟΝΟ για
λογισμικό/εφαρμογή που ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στο επενδυτικό σχέδιο. Οι υπηρεσίες
καταχώρησης, μετασχηματισμού ή/και μεταφοράς δεδομένων από το παλιό
υφιστάμενο στο νέο σύστημα λογισμικού ΕΙΝΑΙ επιλέξιμη δαπάνη ως υπηρεσία και το
κόστος της εν λόγω δαπάνης (Κατηγορία 3.4) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
2.000€.
27. Είναι επιλέξιμα για ένα φωτογράφο οι Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές που
διαθέτουν Λογισμικό και διασύνδεση με Η/Υ;
Δεδομένου ότι η ψηφιακή αναβάθμιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την
ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις είναι επιλέξιμη κάθε
δαπάνη που οδηγεί σε ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας της επιχείρησης.
Σημειώνεται όμως ότι σε κάθε περίπτωση το κόστος της Κατηγορίας 1.5 "Άλλος
τεχνολογικός εξοπλισμός..." δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 10% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
28. Αναβάθμιση ιστοσελίδας/e-shop είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας/e-shop και όχι η
αναβάθμιση υφιστάμενης/νου.
Επιλέξιμες είναι επίσης οι δαπάνες μετατροπής υφιστάμενης ιστοσελίδας/e-shop
ώστε να είναι προσβάσιμη/ο από ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, επίπεδο
ΑΑ.
29. Οι υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και του
ηλεκτρονικού καταστήματος είναι επιλέξιμές για υφιστάμενες ιστοσελίδες/e-shop;
Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο
περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης ιστοσελίδας/e-shop.
30. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού π.χ. η αγορά εκτυπωτή
από τυπογραφείο;
Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών της
επιχείρησης και η ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ για την επίλυση υφιστάμενων
προβλημάτων και όχι η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, η
προμήθεια εκτυπωτή γραφείου είναι επιλέξιμη, όχι όμως η προμήθεια εκτυπωτή για
παραγωγικό σκοπό.
31. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης/ασφαλείας
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Η δαπάνη δεν εντάσσεται σε κάποια από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για το
πρόγραμμα, συνεπώς η προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης / ασφαλείας δεν
είναι επιλέξιμη.
32. Επιχείρηση διαθέτει τουριστικό κατάλυμα με 10 διαμερίσματα. Θα μπορούσε να
υποβάλει δαπάνες για την τοποθέτηση δορυφορικής εγκατάστασης και καμερών
ασφαλείας.
Οι δαπάνες δεν εντάσσεται σε κάποια από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για το
πρόγραμμα, συνεπώς όχι.
33. Είναι επιλέξιμη η προσθήκη νέων υποσυστημάτων (module) σε υφιστάμενο
λογισμικό;
Εφόσον πρόκειται για προσθήκη νέου υποσυστήματος, που προσθέτει νέα
λειτουργικότητα στο υφιστάμενο λογισμικό, συνδέεται με τη δραστηριότητα της
επένδυσης και συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια χρήσης, ναι είναι επιλέξιμη
δαπάνη.
34. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για Search Engine Optimization (SEO)
Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 3.2 Digital Marketing.
35. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για βελτίωση υφιστάμενων υπολογιστών; Για
παράδειγμα προμήθεια καινούργιου σκληρού δίσκου που θα ενσωματωθεί σε
υφιστάμενο υπολογιστή ή καινούργια μνήμη κλπ.
Όχι. Εξαρτήματα και ανταλλακτικά που βελτιώνουν υφιστάμενο εξοπλισμό δεν είναι
επιλέξιμα στη δράση.
36. Είναι αποδεκτός τρόπος εξόφλησης τιμολογίων εμβάσματα από προσωπικό
λογαριασμό ή πληρωμές με κάρτα που συνδέεται με προσωπικό λογαριασμό
ταμιευτηρίου, στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης;
Όλες οι επιχειρήσεις (και οι ατομικές) είναι υποχρεωμένες να διατηρούν
επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Ως εκ τούτου μόνο πληρωμές από αυτούς θα
γίνονται δεκτοί. Επαγγελματικοί νοούνται και όσοι λογαριασμοί έχουν δηλωθεί ως
τέτοιοι στην ΑΑΔΕ.
37. Επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία χαμηλότερη του 50% της μέγιστης
δυνατής βαθμολογίας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ;
Σύμφωνα με το «Δεύτερο στάδιο» της § 9.2 της πρόσκλησης «Προϋπόθεση για την
επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των
ακόλουθων:
i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
ii. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων
συμμετοχής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
iii. η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 50
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ).»
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