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Θέμα: ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν  στην 

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πιλοτική ∆ράση 
«Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

  
Σχετ:    Το με αριθμό πρωτ. 398/14-05-2014 (εσ. 6424/20-5-2014) έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Ε.Υ.Σ.Ε.∆.  ΕΜΠ. 
 
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην 
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ερωτήματα σχετικά με τη ∆ράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου» διευκρινίζονται τα εξής, μετά τη συνεργασία μας με τις Μονάδες Β1 και Γ 
της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ: 
 
 
Ερώτηση 1: Σχετικά με τον κανόνα de minimis για τις συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο συσχετισμός με τις 
επιχειρήσεις. 
 
Αναφορικά με το καθεστώς de minimis για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος και για όλες τις δαπάνες και 
ενέργειες του επιλέξιμου  επενδυτικού σχεδίου ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί του 
Κανονισμού Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 1407/2013 (De minimis aid) για κάθε 
συμβεβλημένη επιχείρηση ξεχωριστά. Το ύψος της ενίσχυσης του κάθε δικαιούχου 
(Εμπορικού Συλλόγου) θα επιμεριστεί στους ωφελούμενους ισόποσα και θα 
καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων  
 
∆ιευκρινίζουμε  ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων προϋποθέτει έλεγχο ώστε να 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υπερβεί το  όριο των 200.000 € σύμφωνα με του όρους και 
τους περιορισμούς που θέτει ο Κανονισμός Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
1407/2013, Ο έλεγχος σώρευσης διενεργείται από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ πριν την έκδοση 
απόφασης ένταξης. 
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Ερώτηση 2:   Τα καταστήματα χρειάζεται να έχουν ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα, προκειμένου  να συμμετέχουν στη δράση και να γίνεται η 
εκταμίευση; 
 
∆εν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των συμβεβλημένων 
επιχειρήσεων. Συνήθως η απαίτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
συνοδεύει του φορείς στους οποίους χορηγούνται οι ενισχύσεις και είναι οι ίδιοι 
άμεσοι λήπτες των ενισχύσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να λάβουν το 
σύνολο ή μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν 
λαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση επομένως δεν απαιτείται να καταθέσουν στα 
πλαίσια του προγράμματος ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 
 
 
Ερώτηση 3:  Ποιές είναι οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν στους 
διαγωνισμούς για την επιλογή των προμηθευτών;  
 
Όσον αφορά στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο φορέας κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Συλλόγου ή του Φορέα, διασφαλίζοντας το εύλογο του κόστους, την 
αρχή ίσης μεταχείρισης και  διαφάνειας και την απαιτούμενη δημοσιότητα. 
 
 
Ερώτηση 4: Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαθέτει την agorabonus 
card, ένα καινοτόμο Σύστημα παροχής εκπτώσεων και επιβράβευσης αγορών 
(bonus), το οποίο σχεδιάστηκε να αφορά σε όλη την Ελλάδα και σε πάσης 
φύσεως επιχειρήσεις. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν είναι επιλέξιμη 
δαπάνη η αναβάθμισή του.  
 
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος 
χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων η  απόκτηση λογισμικών προγραμμάτων όπως π.χ 
η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των εμπορικών επιχειρήσεων και 
όχι η αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων όπως του συστήματος 
παροχής εκπτώσεων και επιβράβευσης αγορών  agorabonus του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η κάλυψη τέτοιων δαπανών δεν ανταποκρίνεται στους 
στόχους του προγράμματος  που είναι η δημιουργία και η χρήση ενός νέου ενιαίου 
συστήματος  αγορών από όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους. 
 
 
Ερώτηση 5: Ποιος θα είναι ο λογιστικός τρόπος που θα παραδοθεί το hardware 
στα καταστήματα; 
 
Η ευθύνη καταχώρησης του εξοπλισμού στα λογιστικά βιβλία (π.χ ημερολόγιο, 
αναλυτικά καθολικά, μητρώο παγίων ) βαρύνει τους Εμπορικούς Συλλόγους, αφού 
αυτοί είναι οι ∆ικαιούχοι και οι ιδιοκτήτες του. Επίσης, η λογιστική παρακολούθηση 
και π.χ. ο υπολογισμός των αποσβέσεών του είναι ευθύνη των ∆ικαιούχων. 
 Ο εξοπλισμός μπορεί να παραδοθεί από τους Εμπορικούς Συλλόγους στις 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις  μέσω χρησιδανείου χωρίς αντάλλαγμα, όπου θα 
ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ιδιοκτητών και χρησαμένων. 
Επισημαίνεται ότι στη σύμβαση πρέπει να αναφέρεται ότι στην περίπτωση που 
κάποια συμβεβλημένη επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της θα πρέπει να αποδώσει 
τον εξοπλισμό στον Εμπορικό Σύλλογο. Το ίδιο πρέπει να αναφέρεται και στο 
Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου και όλων των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 
Σε ότι αφορά τον τρόπο παράδοσης του εξοπλισμού στις επιχειρήσεις, από 1/1/14 
σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ δεν είναι υποχρεωτική η συνοδεία του με δελτίο αποστολής. 
Για το σκοπό παρακολούθησης του εξοπλισμού που παραχωρείται καθώς και για την 
εξασφάλιση της αναγκαίας διαδρομής ελέγχου, συνιστάται η χρήση παραστατικού 
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διακίνησης (θα είναι σε κάθε περίπτωση αθεώρητο και η ονοματοδοσία του και ο 
τύπος του, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των ∆ικαιούχων). Περαιτέρω, για τον 
σκοπό της απόδειξης παραλαβής του απαιτούμενου εξοπλισμού, της καταγραφής 
του είδους αυτού, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση διαδρομής ελέγχου θα ήταν 
αναγκαία η υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δηλώσεως από τις συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις, δεν έχουν λογιστικές υποχρεώσεις σε 
ότι αφορά την παρακολούθηση του παραχωρούμενου εξοπλισμού 
 
 
Ερώτηση 6: Στην πρόσκληση (κεφ. 8) ορίζεται ότι το μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό της κατηγορίας δαπανών «Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων 
Software» στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε πρότασης ανέρχεται σε 
30%. Ταυτόχρονα όμως υποσημειώνεται στον αντίστοιχο πίνακα ότι η δαπάνη 
αυτή είναι επιλέξιμη ΜΟΝΟ για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί από τις 
τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων και μπορεί να φθάσει έως 
το 80% του σχετικού προϋπολογισμού συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. Η 
δαπάνη αυτή τελικά είναι επιλέξιμη για όλες τις προτάσεις ή μόνο για την κοινή 
πρόταση των τριτοβάθμιων οργανώσεων; Αν τελικά είναι επιλέξιμη μόνο στην 
κοινή πρόταση σε ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού της μπορεί να 
ανέρχεται, 30% ή 80% ?  
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα για “Απόκτηση 
Λογισμικών Προγραμμάτων Software” σε ποσοστό 30% ενώ η κοινή πρόταση των 
τριτοβάθμιων οργανώσεων των εμπορικών Συλλόγων έχει τη δυνατότητα στη 
συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης να φτάσει το 80% του σχετικού προϋπολογισμού. 
 
 
Ερώτηση 7: Αναφορικά με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις σε κάθε Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου, σε περίπτωση που επιχείρηση που έχει συμβληθεί με τον 
∆ικαιούχο στη φάση της υποβολής της πρότασης αποσύρει το ενδιαφέρον της 
ή παύσει τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, μπορεί να 
αντικατασταθεί από άλλη επιχείρηση που να πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής ; 
 
Σε ό,τι αφορά στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, στην περίπτωση που κάποια 
αποσύρει το ενδιαφέρον της ή παύσει τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από άλλη επιχείρηση με τον όρο  να 
πληροί τους όρους υπαγωγής και να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
 
Ερώτηση 8: Σε ό,τι αφορά στην κοινή πρόταση ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ, το πρότυπο 
έντυπο υποβολής προτάσεων δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς έχει 
σχεδιαστεί για πρόταση δημιουργίας Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου. Υπάρχει 
κάποιο πρότυπο έντυπο για την υποβολή της κοινής πρότασης ; 
 
Για την κοινή πρόταση ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ, θα συμπληρωθεί το πρότυπο Έντυπο 
Υποβολής Πρότασης που είναι συνημμένο στην Πρόσκληση μόνο στα πεδία που 
αφορούν σε αυτή. Τα υπόλοιπα πεδία θα παραμείνουν κενά.  
 
 
Ερώτηση 9: Στην περίπτωση που συμβεβλημένη επιχείρηση μετά την 
ολοκλήρωση της πράξης παύσει τη λειτουργία της τι προβλέπεται; 
 
Στην περίπτωση αυτή που η συμβεβλημένη επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της 
μετά την ολοκλήρωση της πράξης, οφείλει να αποδώσει στον ∆ικαιούχο Εμπορικό 
Σύλλογο τον εξοπλισμό που έχει παραλάβει, σύμφωνα με το Σύμφωνο Συνεργασίας 
που έχει υπογραφεί μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου και της επιχείρησης. 
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Ο Εμπορικός Σύλλογος με τη σειρά του θα πρέπει να την αντικαταστήσει  με νέα 
επιχείρηση με τον όρο να πληροί τους όρους υπαγωγής και να υποβάλει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο Εμπορικός Σύλλογος υποχρεούται να ενημερώσει 
σχετικά την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δεν θα 
πρέπει να είναι λιγότερες από πενήντα (50). 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 
 
 

 Ο Γενικός Γραμματέας ∆ημοσίων 
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Γιαννούσης 
 

                    
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 Μονάδες Α1, Β1, Γ 

 
 

Κοινοποίηση: 
 ΕΣΕΕ 
 ΓΣΕΒΕΕ 
 Ε.Σ Αθηνών 
 Ε.Σ. Πειραιώς 
 Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 
 Ε.Σ. Λάρισας 
 Ε.Σ. Πατρών 
 Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης 
 


