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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων 
Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 
043ΚΕ, α/α ΟΠΣ:4900.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει. 
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
4. Το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
5. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικώς το άρθρο 3 αυτού.
7. Την υπ. αριθ. 51875/07.05.2021 (ΦΕΚ Β΄1867/2021) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

8. Τη με Α.Π. 86593/13.08.2020 (628/Υ.Ο.∆.∆.) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

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).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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11.Το άρθρο 160 του ν.4635/2019 (Α΄167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» περί της 
σύστασης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

12.Την με αριθμό 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Β΄ 4559) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ).

13.Την με αριθμό 5060/20.01.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 52) «Ορισμός 
εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ‘Με 
εντολή Υπουργού’»

14.Την με αριθμό 2493/644 A1/07-05-2020 (ΑΔΑ: 6Α4346ΜΤΛΡ-ΔΧΗ) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης του Ε.Π.» 

15.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.

16.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. 

17.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 Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει. 

18.Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ειδικότερα τα άρθρα 14, 18, 19, 22 και 28 αυτού. (O.J ΕΕ L 
187/1 της 26.6.2014).

19.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, όπως ισχύει.

20.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, όπως ισχύει.

21.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.

22.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, όπως ισχύει.

23.Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2016/C262/01).

24.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
Κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘ&Α και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘ&Α»

25.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 μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
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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.

26.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:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

27.Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016 /19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/B/31.12.2018) 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”», όπως ισχύει.

28.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]. 19.

29.  Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

30.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. 

31.Τo με Α.Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

32.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).

33.Η με Α.Π. 2641/887/Α1/28-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΞ146ΜΤΛΡ-8ΜΗ) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης 
Αξίας ‐ Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί ‐ Δικτυώσεις», καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο αυτής.

34.Το με Α.Π. 27598 /EYKE 344 /04-03-2021 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2583/568/Α3/26-04/2021) έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης επί του σχεδίου 
πρόσκλησης για την δράση Δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας ‐ Συνεργατικοί 
Συνεταιρισμοί ‐ Δικτυώσεις». 

35.Την με Α.Π. 2916/666/Α3/17-05-2021Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - 
Δικτυώσεις». Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 043ΚΕ, α/α ΟΠΣ:4900 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΡ46ΜΤΛΡ-ΦΧ0).

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 «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις», 
για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 
Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις 
ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr), της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 
(http://eysed.gge.gov.gr) και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

http://www.antagonistikotita.gr/
http://eysed.gge.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ιωάννης Τσακίρης

Συνημμένο: Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, Νίκης 10, 10563 Αθήνα
 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 10563 Αθήνα
 ΜΟΔ Α.Ε., Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
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 Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ ΒΕΚ
 Μονάδες Α1, Α3, Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
 Μονάδες Α, Β1, Β2, Γ της ΕΥΔΕ ΒΕΚ
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - 

Δικτυώσεις»

Ερώτηση 1. - Μία επιχείρηση επιθυμεί τη δημιουργία / προσθήκη μιας νέας γραμμής 
παραγωγής παρόμοιας παραγωγικής διαδικασίας με την ήδη υπάρχουσα, αλλά διαφορετικού 
φυσικού αντικειμένου, για την δημιουργία της οποίας χρειάζεται μίσθωση οικοπέδου και 
χώρου στέγασης.
Για να είναι επιλέξιμη η επιδότηση αυτής της γραμμής παραγωγής, εκτός από τα γενικά 
προαπαιτούμενα της πρότασης, θα χρειαστεί να έχουν ξεκινήσει πριν την έγκριση της 
επιδότησης οι διαδικασίες μίσθωσης του οικοπέδου και του χώρου στέγασης, καθώς και οι 
διαδικασίες έκδοσης άδειας για την κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής;

Απάντηση :  Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 
μίσθωσης του οικοπέδου και του χώρου στέγασης της επένδυσης. Για την τεκμηρίωση της 
διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης σε περίπτωση μίσθωσης δύναται να προσκομιστεί 
προσύμφωνο μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη ή εναλλακτικά ΥΔ του ιδιοκτήτη περί πρόθεσης 
μίσθωσης αυτού. 
Επίσης, πριν την υποβολή της πρότασης, δεν υφίσταται υποχρέωση να έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες έκδοσης άδειας για την κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής

Ερώτηση 2. -  Αν μια επιχείρηση που συμμετέχει σε Συνεργατικό Σχηματισμό πραγματοποιήσει 
το 100% του δικού της προϋπολογισμού συντομότερα από τους υπόλοιπους εταίρους και 
συνολικά το ΣΣ δεν έχει υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, τότε η εν λόγω η 
επιχείρηση μπορεί να λάβει μεμονωμένα το 100% του δικού της προϋπολογισμού;

Απάντηση:  Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές για το σύνολο του ΣΣ δεν μπορούν να υπερβούν 
το 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες), 
ως εκ τούτου  η εν λόγω η επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει μεμονωμένα το 100% του δικού της 
προϋπολογισμού.

Ερώτηση 3. - Μια υφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει έναν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τις 31/12/2019. 
Μπορεί η συγκεκριμένη επιχείρηση να πραγματοποιήσει επένδυση σε άλλο επιλέξιμο ΚΑΔ, 
τον οποίο όμως δεν διέθετε στις 31.12.2019; Αν ναι, μέχρι πότε πρέπει να προσθέσει τον 
συγκεκριμένο ΚΑΔ η επιχείρηση;
Ο καινούργιος ΚΑΔ θα προσθέτει κάτι καινούργιο στη δραστηριότητα της επιχείρησης αλλά 
θα είναι σχετικός με την υφιστάμενη δραστηριότητα.

Απάντηση : Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση (Ενότητα 5.2) οι υφιστάμενες επιχειρήσεις 
πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και τουλάχιστον 
από 31/12/2019. Όσον αφορά στον ΚΑΔ επένδυσης, μπορεί να μην τον διαθέτουν πριν από την 
άνωθεν αναφερόμενη ημερομηνία και να προστεθεί κατόπιν αυτής, ο περιορισμός είναι ότι θα 
πρέπει να είναι σχετικός με την υφιστάμενη δραστηριότητα τους.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που αφορά μεταποιητική επιχείρηση ο νέος επιλέξιμος ΚΑΔ 
επένδυσης θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεταποιητικός.
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Επίσης, κατά την υλοποίηση σύμφωνα με την Ενότητα 11.2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης 
επιτρέπεται αλλαγή / ΚΑΔ επένδυσης (προσθήκη/αφαίρεση) μέλους του ΣΣ, εφόσον δεν 
αλλοιώνει το χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε.

Ερώτηση 4.  -Να διευκρινιστεί αν είναι επιλέξιμος ως τόπος υλοποίησης Υποκατάστημα 
μεταποιητικής εταιρίας, το οποίο έχει ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 
δημοσίευση της πρόσκλησης και πριν την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στο 
πληροφοριακό σύστημα.

Απάντηση : Ναι, αρκεί να επιλέξει ως τόπο για την υλοποίηση αποκλειστικά μια Περιφέρεια 
(όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.1 « Ένταση ενίσχυσης» της Πρόσκλησης) και να τηρούνται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση..

Ερώτηση 5.  - Ο υπεύθυνος έργου του ΣΣ τι σχέση πρέπει να έχει με την επιχείρηση που θα 
οριστεί Συντονιστής Φορέας; Πρέπει να είναι εργαζόμενος (μισθωτός) του Συντονιστή Φορέα 
ή μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης;

Απάντηση : Μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος (μισθωτός) του Συντονιστή Φορέα είτε εξωτερικός 
συνεργάτης.

Ερώτηση 6. -Οι καταβολές της χρηματοδότησης θα γίνονται στον λογαριασμό κάθε 
επιχείρησης που συμμετέχει στο ΣΣ ή η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον Συντονιστή 
Φορέα και αυτός θα τα μεταφέρει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις;

Απάντηση :  Οι καταβολές της χρηματοδότησης θα γίνονται στον λογαριασμό κάθε επιχείρησης 
που συμμετέχει στο ΣΣ .

Ερώτηση 7.  - Στην Ενότητα 10 αναφέρεται ότι:
«Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης το σύνολο 
των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα 
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
Π/Υ της επένδυσης.»
Κατά τους 12 πρώτους μήνες θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον ΣΣ να 
έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και αυτές να ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του Π/Υ ή 
αρκεί κάποιες από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες που 
να ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του Π/Υ;

Απάντηση:  Αρκεί κάποιες από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν πραγματοποιήσει 
δαπάνες που να ανέρχονται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού Π/Υ, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι υποβληθείσες επιλέξιμες και εγκεκριμένες δαπάνες υπερκαλύπτουν τουλάχιστον το 20% του 
συνολικού εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης του ΣΣ. Επισημαίνεται ότι 
υφίσταται ο περιορισμός της παραγράφου «10.1 Παρακολούθηση Πράξεων – Επαληθεύσεις – 
Πιστοποιήσεις».

Ερώτηση 8.  - Μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιλέξιμος Συνεργατικός Σχηματισμός η συμμετοχή 
τριών (3) ανεξάρτητων μεταξύ τους εταιριών, εκ των οποίων μία είναι μεταποιητική και 
παράγει το τελικό προϊόν, η δεύτερη το διακινεί και η τρίτη υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες 
marketing;
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Απάντηση :  Από τη στιγμή που ικανοποιείται η προϋπόθεση της Ενότητας 5.2 «Δομή και 
Σύνθεση Επιλέξιμων Συνεργατικών Σχηματισμών - Επιλέξιμοι Τομείς Οικονομικής 
Δραστηριότητας Δικαιούχων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης και συμπεριλαμβάνεται στο ΣΣ μία 
τουλάχιστον υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, και υπό τις προϋποθέσεις α) ότι κάθε μία 
από τις συμμετέχουσες εταιρείες διαθέτει τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης καθώς και β) ότι τηρούνται και οι λοιποί όροι 
και προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, τότε το προτεινόμενο ΣΣ είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 9. - Μπορούν τα μέλη (επιχειρήσεις) του ΣΣ να προέρχονται από διαφορετικές 
Περιφέρειες και να υλοποιήσουν το έργο που τους αναλογεί σε αυτές;

Απάντηση –  Στην Ενότητα 5.7. «Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιούχων» (αφορά κάθε 
μέλος/Δικαιούχο του Συνεργατικού Σχήματος) της Αναλυτικής Πρόσκλησης, αναφέρεται ότι 
βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποχρέωση «να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση 
των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση 
χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το μέρος του 
επενδυτικού σχεδίου που του αναλογεί».
Με βάση τα παραπάνω τα μέλη του ΣΣ μπορούν να δηλώσουν το κάθε ένα ξεχωριστά 
διαφορετική Περιφέρεια υλοποίησης του μέρους του επενδυτικού σχεδίου που τους αναλογεί.

Ερώτηση 10.  - Σε ένα Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνεται μια μεταποιητική και δύο 
επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (π.χ. ΚΑΔ 55.2 καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής), οι οποίες βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια.

1) Η αναλογούσα επιχορήγηση θα καταβληθεί ξεχωριστά για καθεμιά από αυτές; 

 2) Επέκταση δραστηριότητας είναι επιλέξιμη μόνο για την μεταποιητική επιχείρηση ή και για 
τις άλλες επιχειρήσεις του ΣΣ; 

3) Θα μπορούσε το επενδυτικό σχέδιο ενός από τα μέλη του ΣΣ να αφορά σε επέκταση / 
ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλη Περιφέρεια από αυτήν των υπόλοιπων μελών;

Απάντηση 
 1. Η αναλογούσα επιχορήγηση θα καταβληθεί ξεχωριστά σε καθεμιά από τις επιχειρήσεις του 
ΣΣ.

2. Το είδος αρχικής επένδυσης πχ. επέκταση δραστηριότητας είναι επιλέξιμο για όλες τις 
επιχειρήσεις του ΣΣ εφόσον οι δαπάνες των επενδυτικών τους σχεδίων τεκμηριωμένα εμπίπτουν 
στο Άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γ.Α.Κ.)

3. Η επέκταση δραστηριότητας αναφέρεται σε υφιστάμενη επιχείρηση (μέλος του ΣΣ) σε 
υφιστάμενο τόπο. Η λειτουργία υποκαταστήματος παραπέμπει σε ίδρυση νέας μονάδας, 
ικανοποιώντας τον όρο αρχικής επένδυσης του άρθρου 14 του Γ.Α.Κ. σε οποιαδήποτε 
Περιφέρεια, αρκεί να δηλωθεί εξ αρχής στη σχετική αίτηση χρηματοδότησης ως τόπος 
υλοποίησης της επένδυσης του μέλους αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι στόχος του ΣΣ είναι:
• η ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με 
έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το 
περιβάλλον,
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• η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη 
τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,
• η μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτότυπων / καινοτομικών ιδεών κοινού 
ενδιαφέροντος.
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