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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων και Οδηγιών στο πλαίσιο
της διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού,
Εµπορίου – Υπηρεσιών».
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει
3. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5337/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας – Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, όπως
ισχύει κάθε φορά.
6. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5441/5-11-2007, απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων,
όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L
210/31.7.2006) “περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής
και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.
9. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L
317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού
ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης όπως ισχύει
10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος
Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
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11. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008 και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 14 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός – ΓΑΚ).
12. Την µε Α.Π. 1121/408∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ.
15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής
Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”.
13.Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/25.06.2013) “Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
αντιστοίχως”.
14. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό
Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των
Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.
15. Τη µε Α.Π. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης,
όπως ισχύει.
16. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
17. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης &
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
18. Την µε Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.01.2013 Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης
αρµοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα», όπως ισχύει.
19. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση
του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του
ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ
(Αρ. Πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009).
20. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» και των προγραµάτων Ε.Π. Αττικής, Ε.Π. Μακεδονίας –
Θράκης, Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και
Ηπείρου, Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων για την κατηγορία
πράξης «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών».
21. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013: Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης,
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την µε Α.Π. 3108/09.05.2013 Απόφαση Παράτασης της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού,
Εµπορίου - Υπηρεσιών» µέχρι την Πέµπτη 16 Μαίου και ώρα 17:00.
23. Την µε Α.Π. 3341/804/A2/21.05.2013 Απόφαση ∆υνατότητας ολοκλήρωσης
υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού,
Εµπορίου - Υπηρεσιών» λόγω αντιµετώπισης προβληµάτων.
24. Την µε Α.Π. 3808/940/Α2 07/06/2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για τη συγκρότηση Οµάδας για την Υποστήριξη της
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Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου –
Υπηρεσιών».
25. Το από 02.04.2013 αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων του
Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών», που είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
26. Το µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 4480/27-06-2013 έγγραφο διαβίβασης Πρακτικών της
Οµάδας για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης του Προγράµµατος «Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης,
Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών».
27. Την ανάγκη ίσης µεταχείρισης των αιτήσεων χρηµατοδότησης από τις Επιτροπές
Αξιολόγησης που έχουν οριστεί στις δέκα τρεις περιφέρειες της χώρας, την
εξασφάλιση του οµοιόµορφου τρόπου λειτουργίας αυτών και της εγκυρότητας των
αποφάσεών τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση του αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το Πρόγραµµα
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών», όπως αυτό έχει δηµοσιοποιηθεί στις
02.04.2013 στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση
σηµείων του Οδηγού και των Παραρτηµάτων αυτού, και όπως αναφέρεται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσης.
Β. Την έγκριση του αρχείου των Οδηγιών στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης του
Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών», όπως αναφέρεται στο
Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης.
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆Ε-ΕΣΠΑ
Γεώργιος Γιαννούσης
Συνηµµένα:
Παράρτηµα Ι: Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
Παράρτηµα ΙΙ: Αρχείο Οδηγιών στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης του Προγράµµατος
Εσωτερική διανοµή:
¾ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
¾ Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠΑΕ
¾ Μονάδες Α1, Β2, Γ, ∆
Κοινοποίηση:
¾ Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
¾ ΕΥΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
¾ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Γ. Κακουλίδου 1, 691 00 Κοµοτηνή
¾ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β. Όλγας 198, 54 100 Θεσ/κη
¾ Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50 100 Κοζάνη
¾ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, 811 00 Μυτιλήνη
¾ Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, ∆οικητήριο, Πλατείας Ελευθερίας, 851 00 Ρόδος
¾ Περιφέρεια Κρήτης, Αρχ. Μακαρίου 22, Πλ.Ελευθερίας, 712 02 Ηράκλειο
¾ Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλατεία Εθν.Μακαρίου, 22 100 Τρίπολη
¾ Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Ν. Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 28, 26 441 Πάτρα
¾ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Εθν. Παλ/τσας, Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα
¾ Περιφέρεια Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα
¾ Περιφέρεια Θεσσαλίας,∆ιοικητήριο, Κουµουνδούρου&Παπαναστασίου, 41 222 Λάρισα
¾ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντου 1, 351 00 Λαµία
¾ Περιφέρεια Αττικής, Λ.Συγγρού 15- 17, 11744 Αθήνα
¾ ΕΦΕΠΑΕ
¾ Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΜΕ»
1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την
υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ∆ χονδρικού εµπορίου
και θέλει να συµµετάσχει στο πρόγραµµα ενισχύοντας τη δραστηριότητα
του χονδρικού εµπορίου. Είναι επιλέξιµη; Αν ναι πώς γίνεται ο
διαχωρισµός των επιλέξιµων δαπανών που αφορούν στο χονδρικό
εµπόριο;
Aπάντηση: Για τη παραπάνω περίπτωση αλλά και γενικά για ανάλογες
περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή αποκτήσουν µεικτή δραστηριότητα (µε
επιλέξιµους και µη επιλέξιµους κωδικούς) θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να
αφορά αποκλειστικά και µόνο στις προτεινόµενες επιλέξιµες δραστηριότητες.
Συνεπώς δαπάνες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε
κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι
εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και µη επιλέξιµη δραστηριότητα
θεωρούνται µη επιλέξιµες και περικόπτονται.
2. Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
συµπεριλαµβάνεται η ανέγερση κτιρίων;
Aπάντηση: Στην κατηγορία δαπανών 1 συµπεριλαµβάνεται η ανέγερση /
επέκταση κτιρίων, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του οδηγού και οι
προϋποθέσεις που τίθενται για την επιλεξιµότητα των δαπανών στο Παράρτηµα
VII.
3. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάµου σε
φορτηγό στην κατηγορία ∆απάνης Μηχανήµατα και εξοπλισµός;
Επισηµαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού (ψυκτικός
θάλαµος), γίνεται από ξεχωριστό προµηθευτή και δεν αποτελεί αγορά
οχήµατος που περιλαµβάνει ψυκτικό θάλαµο.
Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού
θαλάµου σε όχηµα στην κατηγορία ∆απάνης Μηχανήµατα και Εξοπλισµός.
Επισηµαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στη κυριότητα της επιχείρησης
και ο ψυκτικός θάλαµος να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος
4. Τα τιµολόγια είναι επιλέξιµα µετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
Τα δελτία αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιµα;
Aπάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. προκαταβολή, ∆ελτίο
Αποστολής κλπ) πριν την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών καθιστά
αυτόµατα το συνδεδεµένο παραστατικό αγοράς µη επιλέξιµο και κατά συνέπεια και
τη δαπάνη µε την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηµατικού
σχεδίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών.
5. Στις εµπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών τι θεωρείται βασικός
εξοπλισµός προκειµένου να εξαχθεί η βαθµολογία στο υποκριτήριο 1.2;
Aπάντηση: Βασικός εξοπλισµός νοείται ο εξοπλισµός εκείνος ο οποίος είναι
απαραίτητος για την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας (π.χ. ράφια,
ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ.
εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µηχανήµατα έργου).
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6. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευθυντικό προσωπικό για τη
βαθµολόγηση των κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5 θα ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία των µετόχων –εταίρων- ιδιοκτητών;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIIΙ, όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4
βαθµολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης και η εµπειρία αντίστοιχα του επικεφαλής
διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθυντικό
προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενός από τους µετόχους – εταίρους ή
του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο σύνολο των εργαζοµένων και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
7. Στο υποκριτήριο 3.2, δύο από τα πέντε στοιχεία βαθµολογίας µε
συντελεστή 0,2 έκαστο αναφέρονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του
τοµέα της µεταποίησης (Απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων
µηχανηµάτων και Αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας). Για τους
λοιπούς κλάδους πως θα εξαχθεί η βαθµολογία σε αυτά; Θα πάρουν 0 ή
επειδή δεν µπορούν να βαθµολογηθούν θα πάρουν το 0,2;
Aπάντηση: Η έννοια των νέων πιο σύγχρονων µηχανηµάτων δεν εξαντλείται στα
καθαρά παραγωγικά µεταποιητικά µηχανήµατα. Μπορεί π.χ. για µια επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στο εµπόριο να αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός νέου
σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, λογισµικού κ.α.
8. Εξετάζεται το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηµατοδοτικού
σχήµατος µιας επενδυτικής πρότασης;
Aπάντηση: Το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηµατοδοτικού σχήµατος
µιας επενδυτικής πρότασης, ήτοι η κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, δεν
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των δαπανών αποδεικνύεται µε την εξόφληση των σχετικών
παραστατικών.
9. Επιχείρηση που λειτουργεί νόµιµα και µε επιλέξιµο ΚΑ∆, µπορεί να
πραγµατοποιήσει δαπάνες σε δύο (2) διαφορετικούς χώρους υλοποίησης,
οι οποίοι θα είναι νόµιµα δηλωµένοι στην επιχείρηση (π.χ. Έδρα, και
υποκατάστηµα);
Aπάντηση: Ναι µε την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι
εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων – όρων
του οδηγού.
10.Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις, αυτές πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους Κ.Α.∆.
πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Επιχείρηση που
δραστηριοποιείται σε µη επιλέξιµούς Κ.Α.∆. έχει δικαίωµα υποβολής αν
κάνει προσθήκη επιλέξιµου Κ.Α.∆. 01/02/2013; Σε ποια κατηγορία θα
µπεί; Στις υφιστάµενες ή στις νέες;
Aπάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη, εφόσον διαθέτει τον επιλέξιµο ΚΑ∆ πριν
την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται,
σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής υφιστάµενες είναι οι επιχειρήσεις που µέχρι τις
31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας. Άρα αν µέχρι τις 31/12/2011 η επιχείρηση
έχει δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
δωδεκάµηνης διάρκειας (ανεξαρτήτως ΚΑ∆), τότε θα υποβάλει ως υφισταµένη
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(κατηγορία 1). Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο τότε θα υποβάλει στην
κατηγορία των νέων - υπό σύσταση επιχειρήσεων.
11.Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήµα λειτουργίας ΕΟΤ (ξενοδοχεία)
απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρείες, ή δεν εξετάζεται στην
υποβολή αίτησης;
Aπάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας
καταλληλότητας και σήµα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρίες. Στον
φάκελο υποβολής θα πρέπει να συµπεριληφθεί η Υπεύθυνη ∆ήλωση των 21
σηµείων, ένα εκ των οποίων δεσµεύει τον φορέα ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί
νόµιµα. Σύµφωνα µε το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτηµα ΧVΙ, κατά την
ολοκλήρωση απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής
όπου απαιτείται που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η
επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την
ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση
έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να
προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την
ολοκλήρωση του έργου..
12.Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιµους ΚΑ∆ (κύρια δραστηριότητα και
δευτερεύουσα) σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες, σύµφωνα µε τον
οδηγό πρέπει να επιλέξει ένα ΚΑ∆ για να υποβάλλει αίτηση ή µπορεί να
υποβάλει και για τους δύο ΚΑ∆;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά
αποκλειστικά σε µία θεµατική ενότητα. Άρα η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει
ΚΑ∆ για την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή
περισσότερων ΚΑ∆, όλοι οι δηλούµενοι προς ενίσχυση ΚΑ∆ πρέπει να ανήκουν
στην ίδια Θεµατική Ενότητα.
13.Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές
επιλέξιµες στις δαπάνες προβολής;

προβολής

(spot)

είναι

Aπάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ του Οδηγού δεν αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
14.Τα µηχανήµατα έργου είναι επιλέξιµα; Αν ναι λογίζονται ως εξοπλισµός ή
ως µεταφορικά µέσα;
Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιµα εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία έχει υποβάλει πρόταση.
Περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήµατα - Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός
Εξοπλισµός».
15.Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λ.π. που ζητούνται ως δικαιολογητικά
υποβολής θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των θεωρηµένων στην
αρµόδια ∆ΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά;
Aπάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκοµίζονται θα πρέπει να
αποδεικνύεται τεκµηριωµένα ότι είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια
∆ΟΥ.
• Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή θα
πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνοµα και την
υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ∆ΟΥ.
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• Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά
θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση µαζί
µε το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.
• Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρµόδια ∆ΟΥ έγινε σε έντυπη µορφή
αλλά όταν παρελήφθησαν τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή
τους από τον αρµόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό
το αντίγραφο των εντύπων που υποβλήθηκαν στην ∆ΟΥ καθώς και
αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρµόδια ∆ΟΥ
έγινε µέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη
υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί µαζί µε το αντίγραφο αυτών
και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρµόδια ∆ΟΥ η
οποία να φέρει το όνοµα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου
της ∆ΥΟ ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
16.Στο παράρτηµα ΙΙ Επιλέξιµοι ΚΑ∆, τι σηµαίνει η κωδικοποίηση Α, Β και Γ
στον πίνακα ανά Περιφέρεια
Aπάντηση: Τα Στοιχεία Α,Β και Γ, που υπάρχουν στο Παράρτηµα ΙΙ µε τους ΚΑ∆
κάτω
από
τις
Περιφέρειες,
αναφέρονται
στο
υποκριτήριο
3.4
της
Περιφερειακότητας δηλαδή της Συνάφειας του κάθε ΚΑ∆ µε τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες της εκάστοτε Περιφέρειας.
Ανάλογα µε τη συνάφεια ΚΑ∆ µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας
η βαθµολογία καθορίζεται ως εξής:
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθµός = 1
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθµός = 0,8
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθµός = 0,2
Σηµειώνεται ότι η συνάφεια των ΚΑ∆ µε τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες των
Περιφερειών τέθηκε από την κάθε Περιφέρεια.
17.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο από υφιστάµενη επιχείρηση σε
δύο διαφορετικούς επιλέξιµους KA∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας; Εάν
ναι µπορεί να συµπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑ∆;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε τον οδηγό, µπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε
ένα ή περισσότερους επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας. Το
επενδυτικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει δαπάνες για όλους τους προς ενίσχυση
επιλέξιµους ΚΑ∆.
18.Εταιρεία ΑΕ παροχής υπηρεσιών έχει µια χρήση από 7/2/11 µέχρι
31/12/11 και µια από 1/1/12 µέχρι 31/12/12. Μπορεί να λάβει µέρος;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό υφιστάµενες είναι οι επιχειρήσεις που µέχρι
τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας. Συνεπώς η παραπάνω επιχείρηση µπορεί να
υποβάλει πρόταση στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων.
19.Είναι επιλέξιµη η αντικατάσταση ή αγορά επαγγελµατικών αυτοκίνητων
και σε ποιες Θεµατικές Ενότητες;
Απάντηση: Στο Παράρτηµα VII περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιµες δαπάνες
ανά θεµατική ενότητα του προγράµµατος. Τα µεταφορικά µέσα είναι κατηγορία
επιλέξιµων δαπανών και στις τρεις θεµατικές ενότητες. Πρόκειται για προµήθεια
µεταφορικών µέσων επαγγελµατικής χρήσης, σχετικής µε τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα.
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20.Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην αύξηση κλινών στα
τουριστικά καταλύµατα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες αρκεί να προσκοµιστεί, µεταξύ άλλων, κατά τον
τελικό έλεγχο ανανεωµένο Σήµα Λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα στις περιοχές
ΟΠΑΑΧ οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση
δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού
600.000€.
21.Ποια είναι η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών;
Απάντηση: Με βάση τις διατάξεις του Κεφ. 10 του Οδηγού διευκρινίζεται ότι:
Για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισµού, η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας ∆απανών είναι η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραµµα.
Για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο, όπου οι
ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισµού de minimis, η ηµεροµηνία
έναρξης επιλεξιµότητας ∆απανών είναι η ηµεροµηνία Προκήρυξης του
προγράµµατος (11/01/2013).
Για τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισµού, ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας ορίζεται η
ηµεροµηνία η υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για όλες τις περιφέρειες της
χώρας.
22.Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος,
σε όλες τις θεµατικές ενότητες, συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες
αποπεράτωσης κτιρίων;
Απάντηση: Οι δαπάνες αποπεράτωσης περιλαµβάνονται στην κατηγορία δαπανών
1 «Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος», σε όλες τις θεµατικές ενότητες,
µε την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων του Προγράµµατος.
23.Στη σελ. 14 του οδηγού του προγράµµατος (νέες επιχειρήσεις)
αναφέρεται ότι απαιτείται αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, ενώ δεν
συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα µε τα δικαιολογητικά. Τι ισχύει;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό (Κεφ. 6.3, σελ.14) η επιχείρηση θα πρέπει
να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρµόδιο
Επιµελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόµου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Συνεπώς µπορεί κατά την υποβολή να προσκοµισθεί αίτηση έκδοσης άδειας
λειτουργίας. Επίσης στο Κεφ 14 του Οδηγού, σελ. 22, ορίζεται ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι, µεταξύ των άλλων ύπαρξη
άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαµβάνει τον
εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν
ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα
στον αρµόδιο φορέα αίτηση. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να
προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την
ολοκλήρωση του έργου.
24.Σε ξενοδοχείο µε άδεια καφέ-µπαρ-πρωϊνού που είναι ενιαίος χώρος θα
είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για την ανακαίνιση του χώρου πρωινού που
είναι υποχρεωτικός µε βάση την άδεια του ΕΟΤ ως ξενοδοχείο ή θα
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εξαιρεθούν επειδή στον ίδιο χώρο υπάρχει και άδεια καφέ που δεν είναι
επιλέξιµη δραστηριότητα από το πρόγραµµα;
Προτεινόµενη απάντηση: Θα είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν
αποκλειστικά και µόνο στην παροχή πρωινού στους πελάτες του ξενοδοχείου.
∆απάνες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την
αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή
δύναται να εξυπηρετήσουν και µη επιλέξιµη δραστηριότητα θεωρούνται µη
επιλέξιµες και περικόπτονται.
25.Υφιστάµενη επιχείρηση, µε δραστηριότητα στον κλάδο του Εµπορίου ή της
Παροχής Υπηρεσιών η οποία λειτουργεί νόµιµα, αλλά θα θελήσει να
ξεκινήσει µεταποιητική δραστηριότητα και προσθέσει ανάλογο ΚΑ∆ πριν
την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να κατέχει την άδεια λειτουργίας
µεταποιητικής µονάδας πριν την υποβολή της πρότασης ή µπορεί να την
προσκοµίσει αργότερα;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτηµα ΧVΙ, κατά τον
έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας
εν ισχύ, ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που
προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση
που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια
λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον
αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια
είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6)
µήνες από την ολοκλήρωση του έργου.
26.Επιχείρηση µε αντικείµενο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ η οποία λειτουργεί νόµιµα µε
άδεια λειτουργίας εστιατορίου, η οποία θέλει να επεκταθεί και να
προσθέσει πριν την υποβολή της πρότασης τον ΚΑ∆ 56.21
«∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» , µπορεί να
επιδοτηθεί:
α) για δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
κουζίνας για την προετοιµασία των γευµάτων για την τροφοδοσία;
β) για δαπάνες εξοπλισµού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες,
µαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζοµάντιλα, κλπ) για την
εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων;
γ) καθώς ενδέχεται κάποιες εκδηλώσεις να πραγµατοποιηθούν στον χώρο
της επιχείρησης µπορεί να πραγµατοποιήσει κάποιες δαπάνες για την
διαµόρφωση/αναβάθµιση του χώρου της;
Θα πρέπει να έχει εκδώσει σχετική άδεια για «∆ραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» πριν την υποβολή της πρότασης ή µπορεί
να την προσκοµίσει αργότερα;
Απάντηση: Μπορεί να επιδοτηθεί για δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισµού κουζίνας για την προετοιµασία των γευµάτων για την
τροφοδοσία καθώς και για δαπάνες εξοπλισµού και σκεύη εστίασης (τραπέζια,
καρέκλες, µαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζοµάντιλα, κλπ) εφόσον µπορεί
να τεκµηριωθεί ότι αυτά εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνο τη δραστηριότητα
των υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. ∆εν µπορεί όµως να επιδοτηθεί για
δαπάνες που αφορούν στη διαµόρφωση/αναβάθµιση του χώρου του εστιατορίου.
Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της
αναφερόµενα στην παραπάνω ερώτηση 5.

νέας

δραστηριότητας,

ισχύουν

τα

27.Για µεταποιητικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιµη ενέργεια η δηµιουργία ή /
και ο εκσυγχρονισµός σηµείων πώλησης; Π.χ. τα αρτοποιεία /
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ζαχαροπλαστεία διαθέτουν εργαστήριο παραγωγής προϊόντων και
πρατήρια πώλησης, µέσω των οποίων πραγµατοποιούν πωλήσεις λιανικής
τόσο δικών τους προϊόντων (λογιστικά φαίνεται ως λιανική πώληση
προϊόντων), όσο και λοιπών ειδών, δηλαδή προϊόντων τρίτων (λογιστικά
φαίνεται ως λιανική πώληση εµπορευµάτων). Σε αυτή την περίπτωση
µπορούν να επιχορηγηθούν για κτιριακές εργασίες και εξοπλισµό
πρατηρίου, είτε πρόκειται για υφιστάµενα πρατήρια είτε πρόκειται για τη
δηµιουργία νέων;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στη διάθεση των
παραγόµενων προϊόντων της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων και των
κτιριακών δαπανών των χώρων διάθεσης) και µόνο. ∆απάνες που δεν µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε
κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και
µη επιλέξιµη δραστηριότητα θεωρούνται µη επιλέξιµες και περικόπτονται.
28.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για τον ΚΑ∆ δευτερεύουσας
δραστηριότητας µίας επιχείρησης;
Προτεινόµενη απάντηση: Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για ΚΑ∆
δευτερεύουσας δραστηριότητας δεδοµένου ότι ο οδηγός δεν ορίζει υποβολή
πρότασης για ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας και δεν συσχετίζει την υποβολή µε τον
κύκλο εργασιών του επιλέξιµου ΚΑ∆.
29.Είναι επιλέξιµη η αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων και λοιπού σχετικού
εξοπλισµού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑ∆
35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά
συστήµατα»;
Απάντηση: Επιχειρήσεις µε δραστηριότητα παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας
µπορούν να επιχορηγηθούν για όλες τις δαπάνες όπως αυτές περιγράφονται στο
σχετικό Παράρτηµα VII του Οδηγού.
Οι δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι επιλέξιµες στο
πλαίσιο της κατηγορίας δαπανών 4, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
Παραρτήµατος VII του Οδηγού.
30.. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν ζητείται τίτλος κτήσης ακινήτου ή
µισθωτήριο συµβόλαιο του ακινήτου όπου θα γίνει η επένδυση; Πρέπει να
προσκοµιστεί;
Απάντηση: Στο Παράρτηµα VII- «Επιλέξιµες ∆απάνες», στο µέρος «Β»
αναφέρεται ότι οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον υπάρχει
ιδιοκτησία, παραχώρηση χρήσης, ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οχτώ ετών. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
(Παράρτηµα ΧΙΙ) αναφέρεται ότι «η επιχείρηση θα προσκοµίσει, προκειµένου να
ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή
επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή
νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα
είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ
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ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» Εφόσον
υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου
µπορεί να συµπεριληφθούν στον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει µα
προσκοµισθούν κατά την πρώτη εκταµίευση.
31.Στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες
οι οποίες αφορούν το προσωπικό;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ του Οδηγού οι λειτουργικές δαπάνες
(επιλέξιµες µόνο για τις νέες και υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις)
αφορούν σε

Ενοίκια. Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.

∆απάνες Ηλεκτρισµού, Ύδρευσης, Θέρµανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής
τηλεφωνίας, ∆ιαδικτύου
Σηµείωση: οι λογαριασµοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυµία της
επιχείρησης.

∆απάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαµβάνει δαπάνες και παραστατικά
στην επωνυµία της επιχείρησης για αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε
τη δηµιουργία της επιχείρησης

∆απάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαµβάνει δαπάνες νοµικής, λογιστικής και
τεχνικής υποστήριξης, µελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κ.λ.π. µελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόµιµου
απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου.
Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας δεν είναι επιλέξιµες.
32.Επιχείρηση ταχυµεταφορών µπορεί να επιχορηγηθεί για την αγορά
δίκυκλου;
Απάντηση: Στο πρόγραµµα επιχορηγούνται µεταφορικά µέσα, ανάλογα µε τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελµατικής
χρήσης. Στο Παράρτηµα XV στα παραδοτέα για τις ∆απάνες Μεταφορικών Μέσων
περιλαµβάνεται Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας µε τις απαιτούµενες
σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκµαίρεται η επαγγελµατική χρήση του
µεταφορικού µέσου.
33.Μία επιχείρηση που σκοπεύει να υποβάλλει πρόταση και δεν διαθέτει
καµία υποδοµή ΑµΕΑ, θα πρέπει να συµπεριλάβει στις δαπάνες της
τουλάχιστον µία δαπάνη για δηµιουργία υποδοµής ΑµΕΑ (π.χ. ράµπα ή
web site µε προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ);
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό στις προϋποθέσεις συµµετοχής (Κεφ. 6.3)
αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα
µεριµνήσουν για τις κατάλληλες υποδοµές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των
εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ.
ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). Συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να
συµπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο ή να δηµιουργήσει µε ίδια κεφάλαια τις
απαιτούµενες υποδοµές.

8

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΦ-ΕΜΜ

34.Μεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής πριν
την υποβολή της πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια
υφιστάµενης;
Απάντηση: Εάν ατοµική επιχείρηση, µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δυνάµει
κληρονοµικής διαδοχής, πρόκειται για καθολική διαδοχή, και, καταρχήν, δεν
συνιστάται νέα επιχείρηση, παρά µόνον συνέχιση της παλαιάς. Απαιτείται η
προσκόµιση των απαραίτητων στοιχείων εκ των οποίων θα τεκµηριώνεται η
κληρονοµική διαδοχή.
35.Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου που µετατρέπεται σε ΟΕ πριν την υποβολή της
πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια υφιστάµενης;
Απάντηση: Εάν κοινωνία δικαίου, η οποία, καταρχήν, δεν έχει νοµική µορφή,
µετατραπεί, εν τοις πράγµασιν, σε ΟΕ ή άλλο επιλέξιµο τύπο επιχείρησης, τότε,
τυπικά υπάρχει εξ' αρχής σύσταση νέας (εταιρικής) µορφής. Ως εκ τούτου, αυτή
θεωρείται ως νέα επιχείρηση.
36.Αν µια επιχείρηση, µετά την έγκριση και πριν την ολοκλήρωση του
προγράµµατος, µπει υπό την οµπρέλα κάποιου franchising θα είναι
επιλέξιµη;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, επιχειρήσεις οι οποίες
λειτουργούν µε το σύστηµα της δικαιόχρησης, είτε κατά την υποβολή είτε κατά
την ολοκλήρωση του έργου δεν µπορούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια του
παρόντος Προγράµµατος.
37.Αν µια εταιρία παρέχει το δικαίωµα δικαιόχρησης για εµπορικό σήµα σε
άλλες εταιρίες (π.χ. φούρνους) και θέλει η ίδια να ανοίξει νέο κατάστηµα
(ενώ είναι κάτοχος εµπορικού σήµατος) είναι επιλέξιµο το νέο αυτό
κατάστηµα?
Απάντηση: Όχι διότι σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος αποκλείονται εξ
ολοκλήρου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα της δικαιόχρησης και
στην περίπτωση που το παρέχουν οι ίδιες.
38.Μια µεταποιητική εταιρία µε σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας πρώτων
υλών και µηχανηµάτων είναι επιλέξιµη;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµη υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του
Οδηγού του Προγράµµατος για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και για το
franchising.
Σε κάθε περίπτωση η σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας πρώτων υλών και
µηχανηµάτων (και κάθε άλλη σύµβαση µεταξύ των δύο) θα πρέπει να
προσκοµισθεί κατά την αξιολογική διαδικασία προκειµένου να διερευνηθούν τα
ανωτέρω.
39.∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις επενδύσεις από γεωργούς στις περιοχές
εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ (Παράρτηµα ΙΙΙ Ενότητα Α)
Επενδύσεις από γεωργούς ελέγχονται για τις ειδικότερες απαιτήσεις του
Παραρτήµατος ΙΙΙ, µόνο εφόσον υλοποιούνται στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα
3 του ΠΑΑ.
•

Οι απαιτήσεις για τις επενδύσεις από γεωργούς αφορούν µόνο τις πολύ µικρές,
κατά τον Ορισµό ΜΜΕ (Παράρτηµα IV), επιχειρήσεις.
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•

•

Επενδυτικές προτάσεις των Θεµατικών Ενοτήτων «Μεταποίηση» και «Εµπόριο
& Υπηρεσίες» δύναται να επιχορηγηθούν µόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά
και το τελικά πιστοποιηµένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει
τις 300.000,00 €.
Επενδυτικές προτάσεις της Θεµατικής Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» δύναται να
επιχορηγηθούν, µόνο εφόσον αφορούν σε λειτουργικές µορφές και κατηγορίες
των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
δεν εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι εντασσόµενες σε προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µορφές τουριστικών καταλυµάτων, ορίζονται στην ΚΥΑ µε Α.Π.
4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου
2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόµενες διατάξεις και
αποφάσεις, όπως ισχύει κάθε φορά.

40.∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα κριτήρια διαχωρισµού που διέπουν τις
επενδύσεις από µη γεωργούς σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (Παράρτηµα ΙΙΙ Ενότητα
Β)
Επενδύσεις από µη γεωργούς ελέγχονται για τις ειδικότερες απαιτήσεις του
Παραρτήµατος ΙΙΙ, µόνο εφόσον υλοποιούνται σε Περιοχές ΟΠΑΑΧ.
•
•

•

•

•

Οι απαιτήσεις για τις επενδύσεις από µη γεωργούς αφορούν µόνο τις πολύ
µικρές, κατά τον Ορισµό ΜΜΕ (Παράρτηµα IV), επιχειρήσεις.
Επενδυτικές προτάσεις των Θεµατικών Ενοτήτων «Μεταποίηση» και «Εµπόριο
& Υπηρεσίες» στους κλάδους που καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Ενότητα
Β (οριζόµενα περί Κλαδικού Κριτηρίου) δύναται να επιχορηγηθούν µόνο
εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιηµένο συνολικό κόστος
ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις 300.000,00 €.
Επενδυτικές προτάσεις της Θεµατικής Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (ΚΑ∆ 55) δεν
ελέγχονται ως προς τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού (Παράρτηµα ΙΙΙ) στις
Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου
Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας της χώρας.
Επενδυτικές προτάσεις υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων της Θεµατικής
Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας και ∆υτικής
Ελλάδας δύναται να επιχορηγηθούν ανεξαρτήτως απαιτήσεων Π/Υ εφόσον
αφορούν σε εκσυγχρονισµό χωρίς αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’
ύψος και κατ’ επέκταση). Σε περιπτώσεις αύξησης δυναµικότητας κατά τα
ανωτέρω, δύναται να επιχορηγηθούν, µόνο εφόσον αφορούν σε λειτουργικές
µορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που δεν εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι εντασσόµενες σε προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µορφές τουριστικών καταλυµάτων, ορίζονται στην ΚΥΑ µε Α.Π.
4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου
2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόµενες διατάξεις και
αποφάσεις, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επενδυτικές προτάσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων της Θεµατικής Ενότητας
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας δύναται να
επιχορηγηθούν, µόνο εφόσον αφορούν σε λειτουργικές µορφές και κατηγορίες
των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
δεν εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
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Οι εντασσόµενες σε προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µορφές τουριστικών καταλυµάτων, ορίζονται στην ΚΥΑ µε Α.Π.
4424/721/2.6.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου
2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόµενες διατάξεις και
αποφάσεις, όπως ισχύει κάθε φορά.
41.Αγρότης, ο οποίος θα διακόψει την αγροτική δραστηριότητα µπορεί να
υποβάλει πρόταση στο Πρόγραµµα;
Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή η υποβολή πρότασης, εφόσον αποδεδειγµένα και εν
τοις πράγµασι δεν ασκείται αγροτική δραστηριότητα.
42.Επιχειρηµατίες τουριστικών καταλυµάτων ασφαλισµένοι
µπορούν να υποβάλλουν πρόταση στο Πρόγραµµα;

στον

ΟΓΑ

Απάντηση: Η ασφάλιση Φυσικού Προσώπου στον ΟΓΑ, δεν αποτελεί καταρχήν
λόγο αποκλεισµού για την υποβολή επενδυτικής πρότασης στο Πρόγραµµα.
Απαιτείται το Φυσικό Πρόσωπο, να δηλώσει στην πρότασή του αν είναι ή όχι
γεωργός και η ιδότητα αυτή να τεκµηριώνεται µε βάση τα συµπληρωµατικά της
πρότασης, έγγραφα και δικαιολογητικά. Tα ανωτέρω θα εξεταστούν κατά τη
διαδικασία της Αξιολόγησης των προτάσεων.
43.Πότε θεωρείται ότι ξεκινά η παρακολούθηση – διοίκηση του επενδυτικού
σχεδίου;
Απάντηση: Η παρακολούθηση/διαχείριση του έργου ξεκινά µε την έναρξη της
υλοποίησης του (δηλ από την στιγµή που ξεκινούν οι δαπάνες για αυτό). Ωστόσο
θα µπορούσε να επικαλεστεί κάποιος ότι µέρος της διαχείρισης αποτελεί και η
ανταπόκριση στις ελλείψεις που πιθανώς εντοπιστούν στο φάκελο υποψηφιότητας,
δηλ. ουσιαστικά µετά την υποβολή της πρότασης.
44.Επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας στην
έδρα της, θα ιδρύσει υποκατάστηµα για το οποίο θα λάβει την απαραίτητη
άδεια. Όλες οι δαπάνες θα αφορούν το νέο υποκατάστηµα το οποίο και θα
διαθέτει άδεια λειτουργίας. Έχει δυνατότητα να υποβάλει πρόταση για το
υποκατάστηµα ή θα απορριφθεί διότι στην έδρα της δεν έχει και δεν
µπορεί να πάρει την απαραίτητη άδεια;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του οδηγού εφαρµογής η υφιστάµενη
επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόµιµα, δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει άδεια
λειτουργίας σε ισχύ ή να προσκοµίσει αίτηση για έκδοση ανανεωµένης άδειας εάν
για οποιοδήποτε λόγο αυτή που διαθέτει δεν είναι σε ισχύ, µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης. Συνεπώς
στην περίπτωση που δεν διαθέτει άδεια
λειτουργίας είναι µη επιλέξιµη.
45.Στα κριτήρια
επίπεδο εκπαίδευσης, θα πρέπει το πτυχίο να είναι συναφές µε το
αντικείµενο της επιχείρησης ή δεν µας απασχολεί;
επαγγελµατική εµπειρία, θα πρέπει η εργασιακή εµπειρία να είναι
συναφής µε το αντικείµενο της επιχείρησης ή δεν έχει σηµασία; Και
Κατάρτιση. Τα πτυχία, εργασιακή εµπειρία και πιστοποιητικά κατάρτισης
αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι συναφή µε το αντικείµενο της επιχείρησης;
Απάντηση:, Στα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα ΧΙΙΙ
του Οδηγού δεν προβλέπεται υποχρέωση συνάφειας των ανωτέρω µε το
αντικείµενο της επιχείρησης.
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46.Το βιογραφικό από µόνο του αποτελεί τεκµηρίωση επαγγελµατικής
εµπειρίας ή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένσηµα, βεβαιώσεις
ασφαλιστικού φορέα κτλ;
Απάντηση: Το βιογραφικό θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα για την
τεκµηρίωση της δηλωθείσας επαγγελµατικής εµπειρίας έγγραφα (ένσηµα,
βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κλπ.).
47.Για το µέγεθος της επιχείρησης (υπόδειγµα ΜΜΕ), θα πρέπει να ελέγχουµε
τα τελευταία 2 χρόνια όπως σε προηγούµενα προγράµµατα (δηλαδή
οικονοµικό έτος 2013 και 2012, χρήσεις 2012 και 2011) ή
διαφοροποιείται το συγκεκριµένο πρόγραµµα και ελέγχουµε µέγεθος
επιχείρησης για τα οικονοµικά έτη 2012 και 2011 χρήσεις 2011 και 2010;
Απάντηση: Εξαιτίας ενδεχόµενης µη διαθεσιµότητας των οριστικών φορολογικών
δηλώσεων της χρήσης 2012 των επιχειρήσεων κατά το στάδιο υποβολής των
προτάσεων, θα ελέγχονται οι χρήσεις 2010 και 2011. Για οριακές περιπτώσεις και
προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή κατάταξη της επιχείρησης αναφορικά µε το
µέγεθός της, ενδέχεται να ζητηθούν, µε υποχρέωση υποβολής από µέρους της
επιχείρησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και οικονοµικά στοιχεία για την
χρήση του 2012.
48.Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις που διαθέτουν τον ΚΑ∆ 55.20.11.05
«Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωµένων δωµατίων για µικρή
διάρκεια» και οι οποίες έως τις 30/6/2010 εντάσσονταν σε καθεστώς
απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, πώς
υπολογίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της τριετίας 2009, 2010, 2011;
Απάντηση: Ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά
φορολογικές διατάξεις. Απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι αυτά που αναφέρονται
στο Παράρτηµα ΧΙ του Οδηγού. Στην περίπτωση προσδιορισµού µε τεκµαρτά
εισοδήµατα, αυτά θα ληφθούν υπόψη.
49.Μία επιχείρηση που έχει αρνητικά κέρδη (ζηµίες) είναι επιλέξιµη για το
πρόγραµµα ή θεωρείται προβληµατική;
Απάντηση: Η ύπαρξη αρνητικών κερδών (ζηµιών) δεν καθιστά από µόνη της µια
επιχείρηση προβληµατική. Ο ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης παρατίθεται
αναλυτικά στο παράρτηµα V του Οδηγού Προγράµµατος. Εφόσον η επιχείρηση δεν
είναι προβληµατική τότε δύναται να είναι επιλέξιµη για να ενταχθεί στο
πρόγραµµα εφόσον ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συµµετοχής που περιγράφονται
στον Οδηγό του Προγράµµατος.
50.Στο παράρτηµα VII «Επιλέξιµες ∆απάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό De
minimis και τον ΓΑΚ (ΕΚ)800/2008 και συγκεκριµένα στους τοµείς
Εµπόριο-Υπηρεσίες,
Εξοπλισµός
και
Εγκαταστάσεις
Προστασίας
Περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας αναγράφεται Οικοδοµικές
και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των
κτιριακών υποδοµών των τουριστικών καταλυµάτων που συνδέονται
άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε µε την προστασία του
περιβάλλοντος. Έχει γίνει κάποια λάθος διατύπωση;
Απάντηση: Η αναφορά στα τουριστικά καταλύµατα έγινε εξαιτίας τυπογραφικού
λάθους. Και στο εµπόριο υπηρεσίες είναι επιλέξιµες οι δαπάνες «Οικοδοµικές και
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών
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υποδοµών που συνδέονται άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε µε την
προστασία του περιβάλλοντος».
51.Ο ΦΠΑ σε εταιρείες που απαλλάσσονται, είναι επιλέξιµος στον συνολικό
επιχορηγούµενο προϋπολογισµό;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Άρθρο 28 της µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008
και
Ελέγχου
(ΦΕΚ
Υπουργικής
Απόφασης
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
540Β/27.03.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη
εφ’ όσον δεν µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε τρόπο. Συνεπώς ο ΦΠΑ είναι
επιλέξιµος σε επιχειρήσεις που απαλλάσσονται.
52.Επιχείρηση που µεταβιβάστηκε σήµερα από τον πατέρα στον υιό λόγω
συνταξιοδότησης, θα αξιολογηθεί ως υφιστάµενη;
Απάντηση: Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος µεταβίβασης της επιχείρησης. Η
µεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης είναι δυνατόν να διενεργηθεί κατά δύο τρόπους:
α) είτε κατά την διάρκεια της επιχείρησης πωλείται µέρος ή το σύνολο αυτής (ο
εξοπλισµός, το σήµα, οι πελάτες και ο αέρας), και µετά ο επιχειρηµατίας
συνταξιοδοτείται, β) είτε κλείνει τα βιβλία του, προχωρά σε αυτοπαράδοση των
στοιχείων της επιχείρησης και µετά ως φυσικό πρόσωπο προσωπικά µεταβιβάζει τα
επιµέρους ή και όλα τα στοιχεία αυτής (εξοπλισµός και πελατολόγιο).
Αναλόγως του εάν µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέρος αυτής και εάν αναλαµβάνεται
η συνέχιση ή η ενσωµάτωση τµήµατος της σε άλλη επιχείρηση, η επιχείρηση θα
θεωρηθεί συνέχεια της υφιστάµενης ή νέα. Θα έχουµε συνέχιση της υφιστάµενης,
εάν µεταβιβασθεί το σύνολο της επιχείρησης, και αναληφθεί ως τέτοια από τον
άλλο επιχειρηµατία, εν προκειµένω τον υιό. Άλλως, έχουµε επιχείρηση, η οποία
αποκτά µεν επιµέρους στοιχεία (εξοπλισµό, πελάτες ή άλλα στοιχεία)
προϋφιστάµενης αλλά παραµένει διακριτή κατά τα λοιπά επιχείρηση
53.Είναι επιλέξιµη η κατάργηση παλαιότερης ιστοσελίδας και κατασκευή εξ
ολοκλήρου νέας µε τη διατήρηση της αρχικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII του Οδηγού του Προγράµµατος είναι
επιλέξιµη η δηµιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) µόνο για
πρώτη φορά και έως του ποσού των 5.000€
54.Είναι επιλέξιµη
ιστοσελίδα;

η

εγκατάσταση

εφαρµογής

e-shop

σε

υπάρχουσα

Απάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII του Οδηγού του Προγράµµατος είναι
επιλέξιµη η ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce,
εφόσον εξυπηρετεί επιλέξιµη για το Πρόγραµµα δραστηριότητα.
55.Οι µελέτες που απαιτούνται για την επέκταση ή τη διαµόρφωση –
εκσυγχρονισµό µιας επιχείρησης (π.χ αρχιτεκτονικές µελέτες, µελέτες
διακόσµησης κτλ) είναι επιλέξιµες;
Απάντηση: Μελέτες όπως αρχιτεκτονικές µελέτες, µελέτες διακόσµησης είναι
επιλέξιµες στα πλαίσια του Προγράµµατος, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στις
αναφερόµενες στο Παράρτηµα VII εξαιρέσεις της Κατηγορίας δαπανών 9 και σε
κάθε περίπτωση δεν αποτελούν δαπάνες υποχρεωτικές, σχετιζόµενες µε την
έκδοση αδειών.
56.Η υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης που εντάσσεται στο πρόγραµµα
και επιδοτείται για κτιριακές εργασίες είναι 3 ή 8 χρόνια;
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Απάντηση: Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος (19.1 Υποχρεώσεις
δικαιούχων), επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την ένταξή
τους και για τρία (3) χρόνια µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου δεν
πρέπει να παύσουν τη λειτουργία τους. Επίσης όλα τα δικαιολογητικά και
παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε
ειδική µερίδα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα
(10) χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της
επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή
των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός
έλεγχος
57.Ανώνυµη Εταιρεία µε έναρξη 02/05/2010 που δηµιουργείται εκ
µετατροπής ατοµικής επιχείρησης θα υποβάλει ως νέα ή υφιστάµενη
επιχείρηση;
Απάντηση: Εφόσον προκύπτει και από το καταστατικό της επιχείρησης ότι
δηµιουργήθηκε εκ µετατροπής της ατοµικής θα πρέπει να υποβάλει ως υφιστάµενη
ή νέα ανάλογα µε τις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και των δύο και σε καµµια
περίπτωση ως υπό σύσταση επιχείρηση.
58.Επιχείρηση που προβαίνει σε εξαγορά άλλης µε όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις αυτής, θα υποβάλει ως νέα ή ως υφιστάµενη επιχείρηση;
Απάντηση: Επιχείρηση που προβαίνει σε εξαγορά άλλης λειτουργούσας µε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτής θεωρείται, στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράµµατος, υφιστάµενη ή νέα ανάλογα µε τις κλεισµένες διαχειριστικές
χρήσεις και των δύο και σε καµµια περίπτωση υπό σύσταση.
59.Τι ισχύει για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων; Θεωρούνται υφιστάµενες ή
νέες επιχειρήσεις;
Απάντηση: Όταν µια επιχείρηση µεταβιβάζει εξολοκλήρου τα περιουσιακά της
στοιχεία σε µια άλλη µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, τότε η επιχείρηση
αυτή θεωρείται συνέχεια της παλιάς και αξιολογείται ως υφιστάµενη.
60.Υφιστάµενη επιχείρηση µε επιλέξιµο ΚΑ∆ η οποία θέλει να προβεί στην
αλλαγή έδρας, θα πρέπει πριν την υποβολή να δηλώσει τη νέα έδρα στην
εφορία ή σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι και τις υπό σύσταση;
Απάντηση: Ουσιώδες στοιχείο για το πρόγραµµα αποτελεί ο τόπος υλοποίησης
της επένδυσης και όχι η έδρα. Ως έδρα δηλώνεται αυτή που ισχύει κατά την
υποβολή. Ενδεχόµενη µελλοντική αλλαγή έδρας αποτελεί τροποποίηση και θα
εξετασθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οδηγό για τις τροποιήσεις. Επισηµαίνεται
ότι ο τόπος υλοποίησης πρέπει να παραµένει εντός της Περιφέρειας που δηλώθηκε
κατά την υποβολή.
61.Η αγορά σκάφους είναι επιλέξιµη δαπάνη (ως εξοπλισµός) σε επιχείρηση
µε ΚΑ∆ 93.29.11.04 «Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας»;
Απάντηση: Εφόσον δεν πρόκειται για µέσο µεταφοράς και τεκµηριωθεί επαρκώς
ότι η αγορά του σκάφους αποτελεί απαραίτητη δαπάνη για την άσκηση της
συγκεκριµένης δραστηριότητας, δύναται να επιχορηγηθεί στα πλαίσια της
Κατηγορίας ∆απανών 2 «Μηχανήµατα-Εξοπλισµός Παραγωγής – Λοιπός
Εξοπλισµός».
62.Επιχειρήσεις
οι
οποίες
δραστηριοποιούνται
στους
ΚΑ∆
που
περιλαµβάνονται στον 77 «∆ραστηριότητες Ενοικίασης και Εκµίσθωσης»
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µπορούν να εντάξουν στο επενδυτικό τους σχέδιο τον προς ενοικίαση
εξοπλισµό τους (π.χ. σκάφη, σκι, γεωργικά µηχανήµατα κλπ) και σε ποια
κατηγορία δαπανών;
Απάντηση: Η αγορά εξοπλισµού (όπως σκι, γεωργικά µηχανήµατα), ο οποίος
απαιτείται για την άσκηση επιλέξιµης δραστηριότητας εντάσσεται στην κατηγορία
δαπανών 2 «Μηχανήµατα-Εξοπλισµός Παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισµός», µε τους
όρους και προϋποθέσεις του οδηγού και των παραρτηµάτων του.
Στην περίπτωση µέσων µεταφοράς (πχ πλωτά σκάφη) για την άσκηση επιλέξιµης
δραστηριότητας, αυτά εντάσσονται στην κατηγορία δαπανών 3 «Μεταφορικά
Μέσα», µε τους όρους και προϋποθέσεις του οδηγού και των παραρτηµάτων του.
Επισηµαίνεται ότι στο Παράρτηµα VII αναφέρεται ότι η αγορά µεταφορικού µέσου
περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες δαπάνες ανάλογα µε τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, εφόσον δεν προορίζεται για εκµίσθωση.
63.Είναι επιλέξιµες για το Πρόγραµµα δαπάνες όπως γερανός επί αυτοκινήτου
και γερανογέφυρα επί κτιρίου και σε ποια κατηγορία δαπανών
εντάσσονται;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες και οι δύο παραπάνω δαπάνες και εντάσσονται στην
κατηγορία δαπανών 2 «Μηχανήµατα – Εξοπλισµός παραγωγής- Λοιπός
Εξοπλισµός».
64.Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπερδωδεκάµηνη χρήση «απαιτείται η
προσκόµιση πίνακα µε διαχωρισµό ανά ηµερολογιακό έτος των στοιχείων
του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων και των
εξαγωγών µε κατάθεση των σχετικών ισοζυγίων ανά έτος». Με βάση τα
ισοζύγια είναι δυνατός ο διαχωρισµός µεγεθών όπως του κύκλου
εργασιών, των εξαγωγών ανά περίοδο όχι όµως και των κερδών τα οποία
προκύπτουν ενιαία στο κλείσιµο της υπερδωδεκάµηνης χρήσης.
Απάντηση: Τα κέρδη προ φόρων και τα άλλα µεγέθη τα οποία δεν προκύπτουν
απευθείας από το ισοζύγια θα υπολογίζονται αναλογικά.
65.Οι συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης αποτελούν επιλέξιµη νοµική
µορφή για το Πρόγραµµα, δεδοµένου ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε
τις ΕΠΕ καθώς και εµπορική ιδιότητα;
Απάντηση: Οι συνεταιρισµοί δεν
πρόγραµµα µορφές επιχειρήσεων.

περιλαµβάνονται

στις

επιλέξµες

για

το

66.Για τη βαθµολόγηση του κριτήριου 3.3 «Ρυθµός µεταβολής του Κύκλου
εργασιών του κλάδου»,η υπερσύνδεση της Ευrostat οποία αναγράφεται
στον οδηγό του προγράµµατος δεν λειτουργεί. Πως θα εξαχθεί η
βαθµολογία στο κριτήριο αυτό;
Απάντηση: Για τη βαθµολόγηση του υποκριτηρίου 3.3 «Ρυθµός µεταβολής του
κύκλου εργασιών του κλάδου», από τη σελίδα της eurostat, µεταβαίνετε στην
ιστοσελίδα της eurostat:
και
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
επιλέγετε από το οριζόντιο µενού “statistics”. Από τις επιλογές “Statistics by
theme” και “Industry, trade and services” επιλέγετε “Short-term business
Statistics ” και “database” και στη συνέχεια βρίσκετε τη δραστηριότητα που σας
ενδιαφέρει.
67.Νοµοθεσία µε τις προδιαγραφές των τουριστικών καταλυµάτων προς
διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επενδυτών:
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•

•

•

•

•

Ξενοδοχειακές µονάδες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Π.∆. 43/2002 (ΦΕΚ
43/Α/2002), «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε
κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1441/Β/2007, ΦΕΚ 1842/Β/2009 και ΦΕΚ
1711/Β/2009).
Ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε
παραδοσιακά καταλύµατα : Π.∆. 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979) «Περί τουριστικών
καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων» και Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ υπ’
αριθ. Πρωτ. 532249/27.07.1994 (ΦΕΚ 616/Β/09.08.1994) µε την οποία τα
παραδοσιακά καταλύµατα κατατάσσονται σε τάξεις ΑΑ΄, Α΄, και Β’.
Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια, Ενοικιαζόµενα Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα και µικτής
µορφής Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια και Ενοικιαζόµενα Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα,
Π.∆. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000) «Κατάταξη των Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων
και Ενοικιαζόµενων Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα
των κλειδιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1123/Β/2003, ΦΕΚ
69/Β/2004 και ΦΕΚ 1684/Β/2006).
Οργανωµένες τουριστικέςκατασκηνώσεις «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ για τη
δηµιουργία τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping)» ΦΕΚ
557/Β/1987 και «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και άλλες διατάξεις» (ένταξη
των campingστα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα) Ν. 3498/2006 άρθρο 35,
ΦΕΚ 230/Α/2006.
Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες και Τουριττικές Επιπλωµένες Επαύλεις,
Αυτοεξυπηρετούµενα Καταλύµατα “Self catering” FEK 557/B/1987.

68.Στα Παράρτηµα XV "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ" παρ. 1, στοιχείο 2ο και στοιχείο 6ο περί Υ∆
απαλλαγής από την έκδοση οικοδοµικής άδειας και περί Βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης εργασιών, απαιτείται τα έγγραφα να υπογράφονται από
αρµόδιο Μηχανικό, µέλος του ΤΕΕ. Είναι απαραίτητο να είναι µέλος του
ΤΕΕ ο Μηχανικός που θα υπογράφει;
Απάντηση : Πρωτεύον για τα απαιτούµενα έγγραφα είναι να έχουν εκδοθεί από
Μηχανικό που είναι αρµόδιος να το πράξει. Αν εποµένως ο υπογράφων Μηχανικός
έχει την αρµοδιότητα µε βάση το Νόµο, τότε δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλος
του ΤΕΕ.
69.Έστω ότι µία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πάνω από έναν ΚΑ∆, στην
ίδια Θεµατική Ενότητα, µε διαφορετικούς ρυθµούς µεταβολής τζίρων των
κλάδων. Πως γίνεται ο υπολογισµός του κριτηρίου στις περιπτώσεις αυτές;
Απάντηση: Σε ανάλογες περιπτώσεις θα ληφθεί υπ’ όψη ο µέσος όρος των
ρυθµών µεταβολής των ΚΑ∆ στους οποίους υλοποιείται η επένδυση.
70.Στην περίπτωση αξιολόγησης προτάσεων επιχειρήσεων του τοµέα
τουρισµού (καταλύµατα, τουριστικά γραφεία κλπ) λαµβάνεται υπόψη το
υποκριτήριο 2.3 (πωλήσεις εξωτερικού) και µε ποια παραστατικά
αποδεικνύεται;
Απάντηση: Το κριτήριο λαµβάνεται υπόψη και στις περιπτώσεις προτάσεων
επιχειρήσεων του τοµέα τουρισµού (καταλύµατα, τουριστικά γραφεία κλπ). Ως
αποδεικτικά πωλήσεων εξωτερικού νοούνται οποιαδήποτε τιµολόγια έχουν εκδοθεί
από και προς πρακτορεία ταξιδιών και τουρισµού εξωτερικού, συµφωνητικά
συνεργασίας, αποδείξεις σε αλλοδαπούς πελάτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου
– Υπηρεσιών»
1. Λανθασµένη δήλωση κατηγορίας επιχείρησης (υφιστάµενη, νέα, υπό σύσταση).
Εάν διαπιστωθεί κατά την προαξιολόγηση αναντιστοιχία ανάµεσα σε δηλωθέντα
και υποβληθέντα στοιχεία, τότε θα διορθώνεται το πεδίο του ΠΣΚΕ, θα
ενηµερώνεται εγγράφως ο επενδυτής για την αλλαγή που έγινε και θα ζητείται να
υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, συνοδευόµενα από στοιχεία του
φακέλου τεκµηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης για τη νέα κατηγορία, εντός της
προθεσµίας κατάθεσης συµπληρωµατικών δικαιολογητικών. Μετά τον έλεγχο
δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων η πρόταση προχωρά στο στάδιο
της αξιολόγησης µε τα νέα στοιχεία. Έπειτα από την αξιολόγηση, η εν λόγω
πρόταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όπου στην εισήγηση
καταγράφεται ρητά και το συγκεκριµένο θέµα.
2. Αναντιστοιχία ανάµεσα στον δηλωθέντα στην πρόταση ΚΑ∆ και στον
εµφανιζόµενο στα υποστηρικτικά δικαιολογητικά του επενδυτικού σχεδίου. Εάν
διαπιστωθεί τέτοια διαφοροποίηση, ζητείται από τον επενδυτή έγγραφη
επιβεβαίωση ορθότητας δηλούµενου ΚΑ∆, εντός της προθεσµίας κατάθεσης
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση εσφαλµένης καταγραφής
ΚΑ∆ και µετά την τεκµηρίωση του επενδυτή, συµπληρώνεται ο ορθός ΚΑ∆ και η
πρόταση προχωρά προς αξιολόγηση, εφόσον πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις του Οδηγού.
3. Ζήτηµα επιλεξιµότητας ή µη των παραδοσιακών τουριστικών καταλυµάτων που
διαθέτουν µη επιλέξιµο ΚΑ∆ (55.10.10.04), λόγω της υποσηµείωσης του
Παραρτήµατος ΙΙ (Επιλέξιµοι ΚΑ∆), όπου αναφέρεται πως «[…]στη Θεµατική
Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές
µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των
κατηγοριών και τάξεων, δυναµικότητας σε κλίνες ≤ 100». Προτεραιότητα έχει η
επιλεξιµότητα του ΚΑ∆ σύµµφωνα µε το σχετικό πίνακα και ως εκ τούτου ο
συγκεκριµένος ΚΑ∆ 55.10.10.04 εξαιρείται ρητά.
4. Περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν µπορούν να λάβουν από τη ∆ΟΥ τον ΚΑ∆
της επένδυσης, τον οποίο έχουν δηλώσει στο έντυπο υποβολής, αλλά διαθέτουν
τον ΚΑ∆ 41.20.20.01 (Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου
είδους κατασκευών για ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας). Προτάσεις
µε το συγκεκριµένο ΚΑ∆ είναι καταρχήν επιλέξιµες, προωθούνται κανονικά προς
αξιολόγηση χωρίς παραποµπή σε Επιτροπή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις του Οδηγού.
5. Η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που φέρει επικύρωση γνησίου υπογραφής
από δηµόσια υπηρεσία, αλλά όχι σφραγίδες σε κάθε σελίδα είναι έγκυρη και δεν
συνιστά «έλλειψη δικαιολογητικού».
6. Ζήτηµα εγκυρότητας προσφορών από προµηθευτές οι oποίες δεν φέρουν
σφραγίδα. Αρκεί οι προσφορές να έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία
προκήρυξης του προγράµµατος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτές.
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7. Στην περίπτωση όπου ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης είναι σε
διαφορετικές σελίδες και δεν φέρουν επικύρωση/υπογραφές, δεν απαιτείται να
υπάρχει επικύρωση και στις δυο σελίδες. Συµπληρωµατικά, δύναται να φέρουν
σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου. Η δε
επιβεβαίωση των ποσών θα γίνεται µε όποιο πρόσφορο τρόπο είναι αποδεκτός.
8. Μη προσκόµιση βεβαίωσης χρήσης γης, δικαιολογητικό που αναφέρεται στον
Οδηγό του προγράµµατος ως τυπικό δικαιολογητικό για νέες – υπό σύσταση
επιχειρήσεις. Λόγω ορισµένων δυσκολιών προσκόµισης της βεβαίωσης από
µέρος επενδυτών, γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση προτάσεις που
περιλαµβάνουν τουλάχιστον την αίτηση για βεβαίωση χρήσης γης µε αριθµό
πρωτοκόλλου από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση έλλειψης του εν λόγω
εγγράφου, η πρόταση παραπέµπεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
9. Έλλειψη στοιχείων του εγγράφου Ε7. Σε περίπτωση προσκόµισης του Ε7 δίχως
τους αναγκαίους συνηµµένους πίνακες για τον υπολογισµό των ΕΜΕ,
ειδοποιείται ο επενδυτής προκειµένου να υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία εντός
της προθεσµίας κατάθεσης συµπληρωµατικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση
που δεν προσκοµιστούν, τα άτοµα που απασχολούνται στην επιχείρηση
λαµβάνονται υπόψη οριζοντίως ως πλήρους απασχόλησης.
10. Μη προσκόµιση Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης µε την ισχύουσα µετοχική
σύνθεση και του ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης, για την επιβεβαίωση της
µετοχικής σύνθεσης και του νοµίµου εκπροσώπου των επιχειρήσεων µε νοµική
µορφή Α.Ε., που έχουν ζητηθεί. Η προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών δεν
αποτελεί έλλειψη τυπικού δικαιολογητικού. Στην περίπτωση αυτή για την
επιβεβαίωση των στοιχείων της µετοχικής σύνθεσης και εκπροσώπησης θα
θεωρούµε ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο υποβολής είναι αληθή
και η πρόταση θα προχωράει απευθείας στο επόµενο στάδιο της Αξιολόγησης.
11. Ο έλεγχος για την εµπρόθεσµη έναρξη του επιλέξιµου ΚΑ∆ επένδυσης για τις
υφιστάµενες ή νέες επιχειρήσεις θα γίνεται µε κριτήριο την ηµεροµηνία υποβολής
του φυσικού φακέλου.
12. Περιπτώσεις που η έναρξη του επιλέξιµου ΚΑ∆ επένδυσης έχει γίνει στην
αρµόδια ∆ΟΥ µε ηµεροµηνία δήλωσης (που είναι η ηµεροµηνία που έκανε ο
φορέας της επένδυσης την αίτηση µεταβολής) µεταγενέστερη της υποβολής της
πρότασης αλλά ως ηµεροµηνία έναρξης του ΚΑ∆ επένδυσης εµφανίζεται
ηµεροµηνία πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Η εν λόγω προσθήκη
ΚΑ∆ θεωρείται εµπρόθεσµη.
13. Για υπο-σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε
περιοχή ΟΠΑΧΧ και δεν αναφέρεται η λειτουργική µορφή και δυναµικότητα
σύµφωνα µε την οποία θα λειτουργήσουν; ζητείται η προσκόµιση Υπεύθυνης
∆ήλωσης µε γνήσιο υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ρητά και αναλυτικά η
προβλεπόµενη λειτουργική µορφή και η δυναµικότητα της τουριστικής
επιχείρησης.
14. Μη έκδοση Βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ περί µη τροποποιήσεων του καταστατικού,
στο χρονικό διάστηµα των 10 ηµερών, µέσα στο οποίο πρέπει να προσκοµιστούν
οι εκκρεµότητες σε δικαιολογητικά από τις επιχειρήσεις.. Στις περιπτώσεις αυτές
να γίνονται δεκτά η αίτηση του φορέα στο ΓΕΜΗ και Υπεύθυνη ∆ήλωση του
εκπροσώπου ότι η Βεβαίωση θα προσκοµιστεί αµέσως µόλις εκδοθεί και σε κάθε
περίπτωση πριν την πρώτη εκταµίευση, στην περίπτωση που η πρόταση πληροί
τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και ενταχθεί στο Πρόγραµµα.
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15. Στην περίπτωση που ζητηθεί ως εκκρεµότητα η εκ νέου προσκόµιση
προσφορών, προσφορές που φέρουν ηµεροµηνία µετά την υποβολή του
φυσικού φακέλου της πρότασης, εφόσον προσκοµιστούν εντός της προθεσµίας
κατάθεσης συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, θα γίνονται αποδεκτές.
16. Περίπτωση που η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι κάποιο από τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά έχει ήδη λήξει. Εάν στο φάκελο περιλαµβάνεται αίτηση ανανέωσης
του δικαιολογητικού που έχει λήξει και εφόσον πληρούνται οι υπόλοιποι όροι του
Οδηγού, η πρόταση προχωρά προς αξιολόγηση. Εάν εντός της προθεσµίας
κατάθεσης συµπληρωµατικών δικαιολογητικών προσκοµιστεί δικαιολογητικό σε
ισχύ ή αίτηση απόκτησής του, τότε γίνεται δεκτό και η πρόταση προχωρά προς
αξιολόγηση. αυτό πρέπει να ζητηθεί προκειµένου να διασφαλιστεί η ισχύς της
άδειας λειτουργίας.
17. Σε περίπτωση που η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος
(ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, ώστε να
είναι σε ισχύ και το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας του ΕΟΤ) δεν είναι σε ισχύ, ζητείται η
αίτηση προς τον ΕΟΤ για τη χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας
αποχετευτικού συστήµατος ή αποδεικτικό κατάθεσης των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
18. Κατηγορία επιχείρησης (υπό σύσταση, νέα ή υφιστάµενη) και επιλεξιµότητα
δαπανών σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης έχει κάνει έναρξη στην
αρµόδια ∆ΟΥ ως «υπό ίδρυση επιχείρηση (φυσικό ή µη φυσικό πρόσωπο) πριν
την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή η
επιχείρηση δεν επιλέγει ακόµα ΚΑ∆, αλλά θα τον προσθέσει κατά την έναρξή της.
Επίσης η υπό ίδρυση επιχείρηση έχει δικαίωµα να κάνει δαπάνες (και να τις
καταχωρήσει ως έξοδο σε προσωρινά λογιστικά βιβλία) ακόµα και στην περίοδο
πριν κάνει την επίσηµη έναρξη στη ∆ΟΥ, που θα κάνει προθήκη του επιλέξιµου
ΚΑ∆ επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θεωρείται υπό σύσταση, οι
δε δαπάνες είναι επιλέξιµες εάν είναι σε ηµεροµηνίες εντός των πλαισίων που
ορίζει ο Οδηγός.
19. Για τον υπολογισµό του βαθµολογούµενου κριτηρίου 1.4 «Επαγγελµατική
εµπειρία διευθυντικών στελεχών», έπειτα και από αντιπαραβολή µε το ΠΣΚΕ, η
αναγκαία στρογγυλοποίηση ορίζεται σε πλήρως κλεισµένα έτη εργασιακής
εµπειρίας, όχι σε στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο (πχ και το 2,3 και
το 2,8 στρογγυλοποιούνται στο 2).
20. Για τον υπολογισµό του βαθµολογούµενου κριτηρίου 1.5 «Κατάρτιση
εργαζοµένων/διευθυντικών στελεχών» θα λαµβάνεται υπόψη κατάρτιση που
πραγµατοποιήθηκε µετά την 1/1/2009 και µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης.
21. Για τον υπολογισµό του βαθµολογούµενου κριτηρίου 1.2 «Ηλικία Εξοπλισµού»
διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
α) Για επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Κανόνα De Μinimis
(Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 για την εφαρµογή των
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας), λαµβάνεται υπόψη ο εξοπλισµός που
αποκτήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής τους
και δεν αποτελεί µέρος του επενδυτικού σχεδίου.
β) Για επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισµού (Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της
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ης

6 Αυγούστου 2008), λαµβάνεται υπόψη ο εξοπλισµός που αποκτήθηκε µέχρι
την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής τους.
22. Για τον υπολογισµό του βαθµολογούµενων κριτηρίων 1.6 «Συστήµατα
∆ιαχείρισης Ποιότητας» και 1.7 «Πνευµατική Ιδιοκτησία – Βιοµηχανική
Ιδιοκτησία» διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
α) Για επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Κανόνα De Μinimis
(Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 για την εφαρµογή των
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας), λαµβάνονται υπόψη τα συστήµατα διαχείρισης
ποιότητας και τα δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που
αποκτήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής τους
και δεν αποτελούν µέρος του επενδυτικού σχεδίου.
β) Για επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισµού (Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της
ης

6 Αυγούστου 2008), λαµβάνονται υπόψη τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας
και τα δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που αποκτήθηκαν
µέχρι την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής τους.
23. Κριτήριο αξιολόγησης 3.3 για τον Ρυθµό µεταβολής του Κύκλου εργασιών του
κλάδου (Παράρτηµα ΧΙΙΙ). Λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων σε µια σειρά
ΚΑ∆ (90, 91, 93, 96, 35, 36, 37, 38, 39, 85) σε επίπεδο ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat,
προέκυψε αδυναµία υπολογισµού του ρυθµού µεταβολής των παραπάνω
κλάδων, κατ’ επέκταση αδυναµία βαθµολόγησης του κριτηρίου. Η βαθµολόγηση
του κριτηρίου στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει συγκεκριµένη µεθοδολογία
υπολογισµού της πορείας των κλάδων, βασισµένη στα στοιχεία των
επιχειρήσεων που υπέβαλαν πρόταση στο Πρόγραµµα.
24. Περίπτωση που για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας του κριτηρίου 1.3 «Επίπεδο
εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών», δεν προσκοµιστεί το απαραίτητο
δικαιολογητικό (π.χ. το πτυχίο ΑΕΙ σε περίπτωση «Ανώτατης Εκπαίδευσης»). Ο
αξιολογητής επιλέγει τη βαθµολογία του κριτηρίου µε βάση τα προσκοµισθέντα
στον φάκελο τεκµηρίωσης δικαιολογητικά. Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό, θα
επιλέξει την κατώτατη βαθµολογία, δηλαδή «Όχι υποχρεωτική εκπαίδευση».
25. Για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας του κριτηρίου 1.3 «Επίπεδο εκπαίδευσης
διευθυντικών στελεχών» ή του κριτηρίου 1.4 «Επαγγελµατική εµπειρία
διευθυντικών στελεχών» στο φάκελο τεκµηρίωσης έχουν προσκοµιστεί
δικαιολογητικά για διαφορετικό άτοµο από το δηλωθέν στο έντυπο υποβολής.
Εάν έχει προηγηθεί αίτηµα του επενδυτή, εντός των προβλεπόµενων
ηµεροµηνιών κάλυψης ελλείψεων, για αλλαγή προσώπου (διευθυντικού
στελέχους) από το δηλωθέν στο έντυπο υποβολής, τότε γίνεται δεκτό και
αξιολογείται αναλόγως.
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