Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Πρόγραμμα, «Εκσυγχρονισμός
Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την
Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ, σχετικά
με:

•

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (σελ. 2)

•

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ (σελ. 6)

•

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (σελ. 8)

•

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (σελ. 9)

•

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (σελ. 10)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1. Νεοσύστατη επιχείρηση, που έχει κάνει έναρξη στις 17/3/2011 και δεν έχει κλείσει
χρήση, µπορεί να υποβάλει στο Πρόγραµµα κάνοντας επέκταση ΚΑ∆ στον επιλέξιµο
κωδικό?
Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλλει στο πρόγραµµα αλλά θα χαρακτηριστεί ως υπό
σύσταση και θα εξεταστεί σαν τέτοια κατά την αξιολόγηση. Σηµειώνεται ότι επιλέξιµες
θεωρούνται οι επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
2. Εµπορική επιχείρηση η οποία λειτουργεί από το 2000 µε την µορφή της Ο.Ε και θέλει
να κάνει επέκταση ΚΑ∆ στον 49.4, µπορεί να υποβάλει στο Πρόγραµµα?
Η επιχείρηση δεν µπορεί να υποβάλει στο Πρόγραµµα ως Ο.Ε.. Αν κάνει επέκταση
τώρα στον ΚΑ∆ 49.4 θα θεωρείται υπό σύσταση οπότε πρέπει να έχει νοµική µορφή
ΕΠΕ ή Α.Ε.
3. Μια υφιστάµενη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κωδικό 49.4 και έχει και
δευτερεύων ΚΑ∆ 52.10 µπορεί να υποβάλει στο Πρόγραµµα? Τι εννοείται µε την
φράση «επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων
εµπορευµατικών οδικών µεταφορών»
Μπορεί να υποβάλει η επιχείρηση στο πρόγραµµα.
Με την λέξη αµιγώς, εννοούµε ότι αφορά µόνον τις Χερσαίες Εµπορευµατικές Οδικές
Μεταφορές (όχι π.χ. τις θαλασσιές ή τις επιβατικές ή τις σιδηροδροµικές µεταφορές)
4. Επιχείρηση µε Νοµική Μορφή «Κοινωνία» µπορεί να υποβάλει πρόταση στο
Πρόγραµµα?
Μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τον οδηγό του
προγράµµατος αλλά και τον Ν. 3887/2010 είναι επιλέξιµες για να συµµετάσχουν στο
πρόγραµµα επιχειρήσεις µε νοµική µορφή κοινωνία εφόσον ταξινοµούνται στον
επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά
τους το αργότερο µέχρι την 30/9/2010 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.
5. Σύµφωνα µε τον προ-δηµοσιευµένο οδηγό της ∆ράσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» από τις µεταφορικές
εταιρείες που ιδρύθηκαν µετά τις 30/10/2010 επιλέξιµες θεωρούνται µόνο όσες έχουν
νοµική µορφή ΑΕ & ΕΠΕ. Θέλω να πιστεύω πως όσες έχουν συσταθεί πριν την
παραπάνω ηµεροµηνία και εξακολουθούν να λειτουργούν µε µορφή ατοµικής
επιχείρησης ή ατοµικής εταιρείας (Ο.Ε. / Ε.Ε.) δύνανται να καταθέσουν πρόταση στο
πλαίσιο της εν λόγω ∆ράσης? Ή µήπως υπάρχει υποχρέωση να γίνει µετατροπή
τους σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε πριν την κατάθεση πρότασης, ή απορρόφησή τους από άλλες
επιλέξιµες µεταφορικές επιχειρήσεις µορφής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε?
∆ιευκρινίζεται ότι η σωστή ηµεροµηνία είναι η 30/09/2010 και όχι η 30/10/2010. Όσες
επιχειρήσεις έχουν συσταθεί πριν την παραπάνω ηµεροµηνία και εξακολουθούν να
λειτουργούν µε µορφή ατοµικής επιχείρησης ή ατοµικής εταιρείας (Ο.Ε. / Ε.Ε.)
δύνανται να καταθέσουν πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω ∆ράσης
6. Οµόρρυθµος Εταιρία (ΟΕ) µε ηµεροµηνία ίδρυσης 17/10/05 και µε επιλέξιµο ΚΑ∆ έχει
(µεταξύ των αντικειµένων δραστηριοποίησης της), συνάψει σύµβαση πρακτορείας µε
Ανώνυµη Εταιρία (ΑΕ) ταχυµεταφορών. Μάλιστα στο κατάστηµα που
αντιπροσωπεύεται η A.E ταχυµεταφορών υπάρχει υποµίσθωση. ∆ηλαδή η Α.Ε έχει
νοικιάσει τον χώρο από τον ιδιοκτήτη και στην συνέχεια τον νοικιάζει στην Ο.Ε.
Η οµόρρυθµος εταιρία ασκεί µεταφορική δραστηριότητα και σε άλλους χώρους για
τους οποίους δεν υπάρχει καµία σύµβαση πρακτορείας.

1

Έχει δικαίωµα η Ο.Ε να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός
Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών» για να προβεί σε δαπάνες που
σχετίζονται µε εκείνους τους χώρους που ασκείται ξεχωριστή (από την Α.Ε)
µεταφορική δραστηριότητα;
Έχει δικαίωµα η Ο.Ε να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός
Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών» αλλά όπως αναφέρεται και στον
οδηγό του προγράµµατος σελ. 20 κεφ. 8. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «Τµήµατα του ίδιου επενδυτικού σχεδίου δύνανται να
υλοποιηθούν σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες, ενδοπεριφερειακά ή και
διαπεριφερειακά εφόσον οι τοποθεσίες αυτές ανήκουν σε περιφέρειες του αµιγούς
στόχου 1 (Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Αν. Μακεδονία & Θράκη και ∆υτική Ελλάδα). Στις περιφέρειες Αττικής, Κ.
Μακεδονίας, ∆. Μακεδονίας, Σ. Ελλάδας Ν. Αιγαίου, τµήµατα του ίδιου επενδυτικού
σχεδίου δύνανται να υλοποιηθούν σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες, αποκλειστικά
και µόνο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο.»
Τέλος ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η µεταφορική επιχείρηση να είναι
διακριτός και οι δαπάνες να πραγµατοποιηθούν αποκλειστικά στον χώρο αυτό.
7.

Ατοµική επιχείρηση µε έναρξη εργασιών την 03/10/2005 στον ΚΑ∆ 49.4, θα προβεί
σε τροποποίηση ώστε να γίνει ΑΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στα πλαίσια του Ν.3887,
χωρίς τη συµµετοχή άλλων µετόχων ή εταίρων. Σε ποια κατηγορία επιλέξιµων
επιχειρήσεων θα υποβάλλει ?
Αν η επιχείρηση απλώς προβεί σε τροποποίηση ώστε να γίνει Α.Ε. ή ΕΠΕ, θα
υποβάλλει σαν υφιστάµενη.

8. Ατοµική επιχείρηση µε έναρξη εργασιών την 03/10/2005 στον ΚΑ∆ 49.4, θα προβεί
σε τροποποίηση ώστε να γίνει ΑΕ ή ΕΠΕ στα πλαίσια του Ν.3887, µε την συµµετοχή
νέων µετόχων ή εταίρων, οι οποίοι είτε θα έχουνε, είτε όχι, τον ΚΑ∆ 49.4.
Σε ποια κατηγορία επιλέξιµων επιχειρήσεων θα υποβάλλει ?
Επηρεάζει το ποσοστό συµµετοχής των νέων επιχειρήσεων στην νέα εταιρεία?
Επηρεάζει αν οι λοιπές επιχειρήσεις έχουνε ή όχι ήδη τον ΚΑ∆ 49.4 και πότε τον
έλαβαν?
Για τον υπολογισµό του µεγέθους της επιχείρησης θα ληφθούν υπόψη οι τυχόν
συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των εταίρων της υπό σύσταση ή
νεοσύστατης επιχείρησης?
Αν η επιχείρηση απλώς προβεί σε τροποποίηση ώστε να γίνει Α.Ε. ή ΕΠΕ, θα
υποβάλλει σαν υφιστάµενη. Αν σύνολο επιχειρήσεων κλείσουνε και δηµιουργήσουνε
µία καινούργια τότε θα έχουµε µία υπό σύσταση επιχείρηση. Εξάλλου, το καταστατικό
µίας επιχείρησης αναφέρει όταν αυτή απλώς τροποποιείται και αλλάζει µορφή, ή όταν
ιδρύεται από την αρχή.
Το ποσοστό συµµετοχής των νέων επιχειρήσεων αυτονόητα καθορίζει την νέα
εταιρία.
Για τον υπολογισµό του µεγέθους της επιχείρησης θα ληφθούν υπόψη οι τυχόν
συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των εταίρων της.
9. Μπορεί να γίνει συστέγαση µε υπάρχουσα επιχείρηση;
Μπορεί να γίνει συστέγαση µε υπάρχουσα επιχείρηση. Θα πρέπει όµως να λειτουργεί
νόµιµα, οι χώροι που λειτουργούν οι επιχειρήσεις να είναι διακριτοί οι δαπάνες να
αφορούν τον διακριτό χώρο της επιλέξιµης επιχείρησης και τον ΚΑ∆ 49.4.
10. Όσον αφορά τη µετατροπή µιας υφιστάµενης ατοµικής σε ΑΕ, ποια διαδικασία
ακολουθείται; Υποβάλει ως υφιστάµενη ή ως υπό σύσταση ΑΕ;
Για την µετατροπή ατοµικής επιχείρησης σε Α.Ε. θα πρέπει να ακολουθηθεί το
εταιρικό δίκαιο, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
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Η επιχείρηση υποβάλλει σαν υφιστάµενη σύµφωνα και µε τις παραπάνω απαντήσεις.
11. Μία υφιστάµενη µεταφορική εταιρία στην οποία οι άδειες των φορτηγών δεν ανήκουν
στην εταιρία αλλά σε φυσικά πρόσωπα, είναι επιλέξιµη?.
∆εν διευκρινίζεται στο ερώτηµα ποια νοµική µορφή έχει η επιχείρηση. Εάν πρόκειται
για ΙΜΕ ΕΠΕ ή για νοµική µορφή κοινωνίας συνιδιοκτητών τότε είναι επιλέξιµη για το
πρόγραµµα..
12. Μία υφιστάµενη ατοµική επιχείρηση η οποία σκοπεύει να αλλάξει νοµική µορφή
σύµφωνα µε τον νόµο 3887/2010 θεωρείται νέα ή υφιστάµενη. ∆ηλαδή εξαρτάται το
ύψος του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου από το µέσο όρο των κύκλων εργασιών της
τελευταίας τριετίας της υφιστάµενης ατοµικής εταιρίας?. Τι ισχύει στις περιπτώσεις 2
ή περισσοτέρων εταιριών, ανεξάρτητα της υφιστάµενης νοµική µορφής τους που
θέλουν να ιδρύσουν νέα εταιρία σύµφωνα µε τον νόµο 3887/2010. Τι ισχύει για τον
κανόνα de minimis στις περιπτώσεις αυτές (όριο 100.000€)?.
Μια υφιστάµενη επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής µορφής που θέλει απλά
µετατραπεί σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε τον νόµο 3887/2010 θεωρείται υφιστάµενη
σύµφωνα και µε τις παραπάνω απαντήσεις.
Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου δεν εξαρτάται από τον Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της
τελευταίας τριετίας.
Αν 2 ή περισσότερες εταιρίες θέλουν να ιδρύσουν νέα εταιρία, αυτή θα πρέπει έχει
την µορφή Α.Ε.ή Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε το γνωστό νόµο. Σε αυτή την περίπτωση θα
έχουµε µία υπό σύσταση εταιρία.
Όσον αφορά το de minimis, αν π.χ. έχουµε 2 εταιρίες και η µία από αυτές, από άλλες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες έχει επιδοτηθεί µε 30.000 µέσω του κανονισµού του
de minimis και η άλλη 20.000, η νέα εταιρία έχει δικαίωµα να επιδοτηθεί µέσω αυτού
του κανονισµού έως 50.000€
13. Υφιστάµενη ατοµική επιχείρηση µε επιλέξιµο Κ.Α.∆. (49.4) σχεδιάζει την µετατροπή
της σε ΑΕ εντός του 2012 µε µετοχική σύνθεση 80% (το πρόσωπο που ασκούσε
ατοµική επιχείρηση) και 20% (νέοι µέτοχοι). Θα πρέπει να συµµετάσχει στο
επιδοτούµενο πρόγραµµα ως υφιστάµενη ατοµική ή ως υπό σύσταση Ανώνυµη
Εταιρία;
Όπως απαντήθηκε και παραπάνω, αν η επιχείρηση απλώς προβεί σε τροποποίηση
ώστε να γίνει Α.Ε. ή ΕΠΕ θα υποβάλλει σαν υφιστάµενη. Αν σύνολο επιχειρήσεων
κλείσουνε και δηµιουργήσουνε µία καινούργια τότε θα έχουµε υπό σύσταση
επιχείρηση.
14. Ατοµική επιχείρηση είναι επιλέξιµη;
Σύµφωνα µε τον οδηγό (σελ.: 14) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς
χερσαίων εµπορευµατικών οδικών µεταφορών (διεθνών και µη) και οι οποίες
ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές
µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα VII) και έχουν
αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο µέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν
αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νοµική µορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο
2 παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010. Συνεπώς οι ατοµικές επιχειρήσεις µε
έναρξη και επιλέξιµο ΚΑ∆ πριν από την 30/9/2010 είναι επιλέξιµες.
15. Οι επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών τις
επιλέξιµες;

οδικές µεταφορές επιβατών είναι

Σύµφωνα µε τον οδηγό (σελ.: 14) επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις µε
επιλέξιµο ΚΑ∆ (49.4 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων υπηρεσίες µετακόµισης).
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Συνεπώς οι επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών τις οδικές µεταφορές επιβατών δεν
είναι επιλέξιµες.
16. Μία υφιστάµενη επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ∆ και επιθυµεί να κάνει
επέκταση στον ΚΑ∆ 49.4 είναι επιλέξιµη για το πρόγραµµα, και αν ναι σε ποια
κατηγορία, των Υφιστάµενων ή των υπό σύσταση ;
Είναι επιλέξιµη για συµµετοχή στο πρόγραµµα στην κατηγορία των υπό σύσταση
επιχειρήσεων.
17. Μια υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ήδη τον επιλέξιµο
κωδικό δραστηριότητας 49.4 ή µπορεί να κάνει έναρξη του επιλέξιµου κωδικού πριν
την υποβολή της Αίτησης Υπαγωγής στο Πρόγραµµα;
Όχι µια επιχείρηση δεν πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ήδη τον κωδικό
δραστηριότητας 49.4, µπορεί να κάνει έναρξη του επιλέξιµου ΚΑ∆ µετά την
προκήρυξη του προγράµµατος.
18. Ο επιλέξιµος κωδικός δραστηριότητας 49.4 θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορά τον
κύριο κωδικό δραστηριότητας (πεδίο 705 του εντύπου Ε3) ή τον κωδικό από τον
οποίο προέρχονται τα µεγαλύτερα έσοδα (πεδίο 761 του εντύπου Ε3) της
επιχείρησης; Μπορεί απλώς να είναι ένας δευτερεύον κωδικός δραστηριότητας, από
τον οποίο δεν προέρχονται τα µεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης;
Μας ενδιαφέρει να υπάρχει ο ΚΑ∆ 49.4 και να υπάρχουν έσοδα από τον κωδικό αυτό
(να είναι ενεργός κωδικός) και το επιχειρηµατικό σχέδιο να είναι αποκλειστικά
προσανατολισµένο σ΄ αυτόν.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ
19. Μια εταιρεία επιθυµεί να αναβαθµίσει το σύστηµα καύσεως των φορτηγών της και
πέρα από τη κίνησή τους µε πετρέλαιο να προστεθεί και η κίνηση µέσω υγραερίου,
µε τις αντίστοιχες µετατροπές από πιστοποιηµένο µετατροπέα. Με τη συγκεκριµένη
δαπάνη θα επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης εκποµπών
ρύπων και η µείωση κατανάλωσης καυσίµων. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη?
Είναι επιλέξιµη η δαπάνη στην κατηγορία «Μετασκευή – διασκευή φορτηγών
αυτοκινήτων».
20. Για µία υπό ίδρυση εταιρεία, αν αγοράσει µεταχειρισµένα φορτηγά αυτοκίνητα κάθε
τύπου, είναι επιλέξιµες οι δαπάνες µετασκευής - διασκευής τους;
Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες στην κατηγορία «Μετασκευή – διασκευή φορτηγών
αυτοκινήτων».
21. Είναι επιλέξιµες οι αεροδυναµικές µετατροπές, οι δαπάνες για τον έλεγχο ροής
καυσίµων και το σύστηµα εξοικονόµησης καυσίµων? Και αν ναι σε ποια κατηγόριά
δαπάνης συµπεριλαµβάνονται?
Οι προαναφερόµενες δαπάνες είναι κατ’ αρχήν επιλέξιµες και συµπεριλαµβάνονται
στην κατηγορία δαπάνης Μετασκευή – ∆ιασκευή φορτηγών αυτοκινήτων. Σε γενικές
γραµµές δαπάνες µετασκευής – διασκευής είναι επιλέξιµες αν υπηρετούν τους
στόχους του προγράµµατος (χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, προστασία του
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης εκποµπών ρύπων, και τη µείωση κατανάλωσης
καυσίµων, καθώς και στην οδική ασφάλεια)
22. Επιχείρηση κατέχει άδεια Φορτηγού ∆.Χ. µε άδεια συρόµενης καρότσας µεταφοράς
καυσίµων και επιθυµεί την αντικατάσταση µόνο του αµαξώµατος αποθήκευσης
καυσίµων της συρόµενης καρότσας µε νέα ίδιου τύπου. Είναι η δαπάνη επιλέξιµη,
χωρίς να προχωρήσει σε µεταβολές στο κυρίως φορτηγό?
Ναι είναι επιλέξιµη δαπάνη
23. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη µετατροπής του οχήµατος από βενζίνη/πετρέλαιο σε
υγραέριο; ∆εν αναφέρεται στις δαπάνες µετασκευής.
Είναι επιλέξιµη η δαπάνη στην κατηγορία «Μετασκευή – διασκευή φορτηγών
αυτοκινήτων».
24. Επιτρέπεται η αντικατάσταση καµπίνας του οχήµατος ;
Επιτρέπεται η αντικατάσταση αντλητικού συστήµατος του οχήµατος ;
Επιτρέπεται η αντικατάσταση µηχανής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ;
Τι εννοεί ο όρος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ; π.χ. εάν ένα φορτηγό έχει µηχανή
ΕΥΡΟ 2 µπορεί να την αντικαταστήσει µε ΕΥΡΟ 3 ή πρέπει να είναι π.χ. ΕΥΡΟ 5 ή
ΕΥΡΟ 6 ;
Η αντικατάσταση, καµπίνας του οχήµατος, αντλητικού συστήµατος του οχήµατος
όπως και η αντικατάσταση µηχανής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι αποδεκτές,
όταν εντάσσονται στην κατηγορία «∆απάνες για επενδύσεις σε πάγια» και δει στην
υποκατηγορία Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ σελ.
9) και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στον οδηγό,
στα αναπόσπαστα παραρτήµατα του, τις κοινοτικές και εθνικές οδηγίες και τις
σχετικές Υπ. Αποφάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ).
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Ο όρος «αντιρρυπαντική τεχνολογία» αφορά ουσιαστικά οποιαδήποτε καινούργια
µηχανή, η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον λιγότερο από την παλαιά που
αντικατέστησε.
25. Στην περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα υφιστάµενου οχήµατος ο οδηγός αναφέρει
ο νέος θα πρέπει να είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Υπάρχει ελάχιστη
αποδεκτή κλάση πχ EURO IV ή EURO V;
Ο όρος «αντιρρυπαντική τεχνολογία» αφορά ουσιαστικά οποιαδήποτε καινούργια
µηχανή, η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον λιγότερο από την παλαιά που
αντικατέστησε, όπως απαντήθηκε και παραπάνω.
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26. Είναι επιλέξιµη η αγορά εξειδικευµένου λογισµικού παρακολούθησης των φορτηγών
(δίνει πληροφορίες για την διαδροµή, στάσεις, τοποθεσία φόρτωσης κλπ). Για το
συγκεκριµένο λογισµικό δεν υπάρχει άδεια χρήσης. Ο χρήστης πληρώνει το hosting
στον provider και το µηχάνηµα που τοποθετείται στο φορτηγό.
Στα παραρτήµατα του οδηγού του προγράµµατος (παράρτηµα ΙΙ σελ. 11, 1.5 Αγορά
τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα κλπ.) αναφέρεται ότι είναι
επιλέξιµη η δαπάνη «Εξοπλισµού πληροφοριακών συστηµάτων GPS, για την
οργάνωση, on line κλείσιµο µεταφορών, οργάνωση στόλου, κ.α. Στα υπολογιστικά
συστήµατα περιλαµβάνονται τόσο το hardware και από το λογισµικό(software).»
Ωστόσο, για να είναι επιλέξιµη η δαπάνη, θα πρέπει να προσκοµιστεί αντίστοιχο
αποδεικτικό έγγραφο της άδειας χρήσης, το οποίο θα αποδεικνύει τη νόµιµη αγορά
και χρήση του λογισµικού.
27. Επιχείρηση που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει δαπάνες ΑΠΕ τι παραστατικά πρέπει
να προσκοµίσει? Εκτός από την ηλεκτρο-µηχανολογική µελέτη απαιτούνται και τα
αντίγραφα των Λογαριασµών της ∆ΕΗ και των άλλων συµβατικών καυσίµων για το
2011?
Όπως αναφέρεται στα παραρτήµατα του οδηγού του προγράµµατος σελ. 24,
επιχείρηση που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει δαπάνες ΑΠΕ πρέπει να προσκοµίσει
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη της εγκατάστασης, στην οποία εγκαθίσταται η υπό
ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ, ώστε να βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρική ισχύς της υπό
ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών
καταναλώσεων της επιχείρησης. ∆εν απαιτούνται αντίγραφα των λογαριασµών της
∆ΕΗ.
28. Είναι επιλέξιµη η αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος?
∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη διότι δεν αποτελεί µηχανογραφικό εξοπλισµό
29. Ένα σύστηµα διαχείρισης στόλου το οποίο παρέχεται σαν υπηρεσία φιλοξενίας σε
εξωτερικό server µε µηνιαία χρέωση (π.χ. SaS) µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη
δαπάνη; Αν ναι θα καταχωρηθεί στην κατηγορία του λογισµικού; ∆ιαφορετικά πρέπει
υποχρεωτικά η επιχείρηση να προµηθευτεί τις άδειες χρήσης και να τις εγκαταστήσει
στον server της;
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην σελ. 11, 12 και 13 των παραρτηµάτων του
οδηγού του προγράµµατος, που αφορά στις δαπάνες προµήθειας λογισµικού, δεν
είναι επιλέξιµη η δαπάνη συνδροµής σε προγράµµατα software, δεδοµένου ότι
αποτελεί λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης που δεν επιχορηγείται. Επιλέξιµη είναι
η αγορά software και η αγορά του εξοπλισµού πληροφορικής. Άρα το σύστηµα
διαχείρισης στόλου θα πρέπει να είναι software που θα αγοραστεί από την
επιχείρηση και θα εγκατασταθεί στον server της επιχείρησης.
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30. Τι ακριβώς σηµαίνει το 12.000 για το νέο φορτηγό; Και αυτό είναι το βασικότερο που
µε ρωτάνε, µαζί µε το διαχωρισµό των δαπανών µε βάση το de minimis και µε βάση
τον ΓΑΚ. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και αυτό που έχω συζητήσει µε όσους έχω
µιλήσει είναι ότι το 12.000 επιχορηγείται µόνο σε καινούριο φορτηγό και όχι για την
απόκτηση παραπάνω κοινοτικού προτύπου σε φορτηγό που υπάρχει. Επίσης, µε
όσους το συζήτησα, δεν καταλαβαίνουν, και εγώ µαζί, πώς φαίνεται το κόστος
απόκτησης του παραπάνω κοινοτικού προτύπου. Μου είπαν ότι δεν αναφέρεται στα
τιµολόγια. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, αυτό που επιχορηγεί το πρόγραµµα είναι το
45% του max 12.000. Φαντάζοµαι όµως ότι µπορεί να κοστίζει παραπάνω από
12.000; Ή λιγότερο;
Οι 12.000,00€ είναι περίπου η διαφορά τιµής ενός καινούργιου φορτηγού νέας
τεχνολογίας EURO VI και ενός καινούργιου φορτηγού τεχνολογίας EURO V.
Σηµειώνεται, ότι τα κοινοτικά πρότυπα απαιτούν επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος EURO V, άρα επιλέξιµες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές
δαπάνες που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος από το επίπεδο που ορίζουν τα κοινοτικά πρότυπα. Το ποσό των
12.000,00€ έχει οριστεί µετά από έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε στις
εταιρείες που προµηθεύουν φορτηγά αυτοκίνητα. Κατά την υποβολή της πρότασης
υποβαλλόµενος Π/Υ, θα είναι το κόστος αγοράς φορτηγού αυτοκινήτου EURO VI και
επιλέξιµος Π/Υ οι 12.000,00€. Παραδοτέο κατά τον έλεγχο των δαπανών θα είναι το
τιµολόγιο αγοράς του καινούργιου αυτοκινήτου µε τεχνολογία EURO VI. Το
πρόγραµµα επιδοτεί το 45% των 12.000,00€ δηλαδή 5.400,00€.
31. Στις δαπάνες ΓΑΚ για την απόκτηση καινούριου µεταφορικού οχήµατος πως θα
ελέγχονται οι προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να υπερβαίνουν τα κοινοτικά
πρότυπα για να είναι επιλέξιµη η δαπάνη. Το ποσό στον επιλέξιµο Π/Υ των 12.000€
είναι δεδοµένο για αγορά κάθε καινούργιου µεταφορικού οχήµατος ή µπορεί να έχει
και άλλη τιµή ? Τι θα πρέπει να προσκοµίσει στα δικαιολογητικά ο επενδυτής σε
περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος, έτσι ώστε να εξάγονται από αυτά οι απαιτήσεις
επιλεξιµότητας της δαπάνης ?.
Οι προδιαγραφές Euro VI θα φαίνονται στην έγγραφο «έγκριση τύπου», στο οποίο
φαίνεται η κατηγορία τύπου στην οποία υπάγεται το όχηµα.
Το επιλέξιµο ποσό των 12.000,00€ είναι δεδοµένο για την αγορά καινούργιου
µεταφορικού οχήµατος µε προδιαγραφές EURO VI.
Ο επενδυτής θα πρέπει να προσκοµίσει το τιµολόγιο αγοράς του οχήµατος και την
άδεια κυκλοφορίας Φ.∆.Χ, και την έγκριση τύπου που αναφέρεται παραπάνω.
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32. Στην παράγραφο 12.3 “Καταβολή ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης” του Οδηγού
αναφέρεται η δυνατότητα Ενδιάµεσων καταβολών κατά την υλοποίηση της
επένδυσης. Μέχρι πόσες µπορεί να είναι αυτές και υπάρχει κατώτερο ποσό
προϋπολογισµού για την υποβολή της αίτησης ελέγχου?
Όπως αναφέρεται και στον οδηγό του προγράµµατος σελ. 27 «Αιτήµατα Ενδιάµεσης
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο φορές. Μία µε την
εκτέλεση του 40% και µία µε την εκτέλεση του 80%,τουλάχιστον, του οικονοµικού
αντικειµένου.»
33. Μπορεί σε ένα οικόπεδο όπου υπάρχει ήδη ένα κτίριο για άλλη δραστηριότητα
(χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών 46.34.12.07) να γίνει ανέγερση κτιρίου για την υπό
σύσταση;
Μπορεί. Ωστόσο, οι λειτουργίες οι οποίες θα λαµβάνουν χώρο στο ανεγερθέν κτίριο,
θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στον επιλέξιµο ΚΑ∆ του προγράµµατος (49.4).
34. Αν γίνει επέκταση ΚΑ∆ για την παραπάνω επιχείρηση, δηλαδή αν υποβάλλει ως υπό
σύσταση, τι θα γίνει µε το φορτηγό που έχει ήδη και θα το µετατρέψει µε βάση το
πρόγραµµα των χερσαίων;
Τα φορτηγά που διαθέτουν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους είναι Φ.Ι.Χ. άρα θα
πρέπει να µετατραπούν σε Φ.∆.Χ. για να µπορεί να χρησιµοποιήσει την δαπάνη
«Μετασκευή – ∆ιασκευή Φορτηγών Αυτοκινήτων» η εταιρία.
35. Σελ. 23/Οδηγός εφαρµογής- τι σηµαίνει ότι θα παρακολουθείται µε διακριτό τρόπο
από το ΠΣΚΕ η δαπάνη 2 του ΓΑΚ;
Όλες οι δαπάνες παρακολουθούνται διακριτά, δηλαδή είναι σε ξεχωριστό πεδίο. Αυτό
γίνεται για την καλύτερη παρακολούθηση το προγράµµατος (στατιστικές αναφορές
κλτ) Ειδικά σε αυτό το πρόγραµµα η διακριτή παρακολούθηση δαπανών είναι
απαραίτητη για έναν επιπλέον λόγο, γιατί έχουµε 2 καθεστώτα ενίσχυσης, και θα
πρέπει να ξέρουµε ποια δαπάνη, εντάσσεται σε ποιο καθεστώς.
36. Μπορεί µια επιχείρηση να ιδρυθεί εκτός ΒΙΠΕ ή ΒΙΠΑ; Μπορεί να µετεγκατασταθεί
εκτός ΒΙΠΕ ή ΒΙΠΑ; Μπορεί να νοικιάσει σε περιοχή ΒΙΠΕ ή ΒΙΠΑ; Η δαπάνη αγοράς
οικοπέδου και ανέγερσης κτιρίων, αφορά και ΒΙΠΕ και εκτός ΒΙΠΕ;
Μια επιχείρηση µπορεί να ιδρυθεί εκτός ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ.
Οι δαπάνες µετεγκατάστασης εκτός ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ δεν είναι επιλέξιµες για το
πρόγραµµα.
Οι δαπάνες ενοικίασης σε ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα µόνο
για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των λειτουργικών δαπανών οι
οποίες εµπίπτουν στο πεδίου του ΓΑΚ 800/2008 άρθρο 14 (βλ σελ οδηγού 19 και
παραρτήµατα οδηγού σελ.17) Η δαπάνη αγοράς οικοπέδου και και ανέγερσης
κτιρίων, αφορά και ΒΙΠΕ και εκτός ΒΙΠΕ
37. Μεταφορική εταιρεία έχει οικοδοµική άδεια µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του 2011,
µπορεί να την χρησιµοποιήσει για να πραγµατοποιήσει οικοδοµικές εργασίες στα
πλαίσια του προγράµµατος; Σε ποιο όνοµα θα πρέπει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια ;
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών της κατηγορίας «Κτιριακών
εργασιών», που υπάγονται στον Κανονισµό De minimis ορίζεται η ηµεροµηνία
προκήρυξης του προγράµµατος (σελ.21 του οδηγού εφαρµογής).Ως εκ τούτου

9

οποιοδήποτε παραστατικό-παραδοτέο που σχετίζεται µε την εν λόγω δαπάνη γίνεται
επιλέξιµο βάσει της παραπάνω ηµεροµηνίας.
Η οικοδοµική άδεια µπορεί να έχει εκδοθεί είτε στο όνοµα του κύριου του οικοπέδου
είτε στο όνοµα του µισθωτή.
38. Τι είναι η ρήτρα ευελιξίας που αναφέρονται για τις δαπάνες πρόσληψης (σελ.:23
οδηγού);
Η ρήτρα ευελιξίας αφορά τις δαπάνες πρόσληψης οι οποίες συνήθως υπάγονται στο
ΕΚΤ και όχι στο ΕΤΠΑ. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ δαπάνες πρόσληψης ως ρήτρα ευελιξίας. Αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν
το 10% του άξονα στον οποίο εντάσσεται το πρόγραµµα, και γι’ αυτό είναι πολύ
σηµαντικό να παρακολουθούνται διακριτά, ώστε να αναφέρονται τα απαραίτητα
στοιχεία στην Κοινότητα. Για τον επενδυτή δεν έχει καµία διαφορά στο τρόπο
παρακολούθησης µίας οποιασδήποτε άλλης δαπάνης, πέραν της υποχρέωσής του
να την καταχωρεί διακριτά στο ΠΣΚΕ, πράγµα το οποίο ισχύει για όλες τις δαπάνες.
39. Ποια είναι η ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών που υπάγονται στο κανονισµό
de minimis;
Σύµφωνα µε τον οδηγό (σελ.: 21) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο κανονισµό
de minimis, η ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ορίζεται ως ηµεροµηνία
έναρξης επιλεξιµότητας, συνεπώς η 21/12/2011.
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