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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων υλοποίησης για τη ∆ράση 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση - Εκπαίδευση» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
(Κωδικός Πρόσκλησης 022 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ -  Α/Α ΟΠΣ 3429). 
 
 
 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
 

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

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».  
2. Την διάταξη του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α’ 98) 
3. Τις διατάξεις του Π.∆ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας 

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων»    

5. Το Π∆ 83/2019  (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

6. Την με Α.Π. 85847/2020 (ΦΕΚ 3375/Β/12.8.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη»   

7. Το Π∆ 63/2020  (ΦΕΚ 156/Α/5.8.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» 

8. Την με αρ. πρωτ. 86593/2020 (ΦΕΚ 628/ΥΟ∆∆/13.8.2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «∆ιορισμός Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
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9. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του άρθρου 5 παρ. 1 του 
N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 

10. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης  «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 615/24-6-2015 
υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του 
ν.4314/2014 και κατάργηση της  αριθ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης» (Β1248). 

11. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.∆ ΕΠΑΝΕΚ» (Α∆Α: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ) 

12. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει. 

13. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.  

14. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει.  

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.  

16. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

17.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
∆εκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. 
αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
∆εκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

19. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
∆εκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.  

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα 
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

22. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Α∆Α:7ΠΧΒ0-2ΥΜ). 

23. Την με αρ. πρωτ.  137675/EΥΘΥ1016 /19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/B/31.12.2018) Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 

ΑΔΑ: ΨΛΦΒ46ΜΤΛΡ-2ΝΣ



 

  Σελίδα 3 από 9 
 

υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

24. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

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

26. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση».  

27. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο ∆ιαχωρισμού». 

28. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 (Β΄2784) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014»  

29. Την υπ’ αριθμ’ 1557/432/Γ/Γ01/30-03-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης  και 
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ 
(Α∆Α: 6∆Ρ34653Ο7-4Υ0). 

30. Την υπ’ αριθμ’ 2640/803Γ01/20-05-2016 σύμβαση του Υφυπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης  και 
Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

31. Τη με αρ. 8465/3121/Α1/10.12.2018 (Α∆Α: Ω3ΞΣ465ΧΙ8-617) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ» 

32. Την με Α.Π. 8491/3123/Α1/11.12.2018 (Α∆Α:654Ω465ΧΙ8-Μ19) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 
εγκρίθηκε η νέα εξειδίκευση της ∆ράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση», καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων στο 
πλαίσιο αυτής.  

33. Το με Α.Π. 132977/ΕΥΚΕ2101/10-12-2018 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ 8480/2822/11.12.2018) έγγραφο της 
ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: 
Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»  

34.  Την με Α.Π. 8755/2893/Α3/19.12.2018 (Α∆Α: Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8)  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, 
Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014–2020  

35.  Την με ΑΠ 670/131/Α3/5.2.2019 (Α∆Α:Ψ6Χ0465ΧΙ8-7ΜΒ)  Πρώτη (1η) τροποποίηση – Παράταση 
της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

36.  Την με Α.Π.1071/346/A1/22.02.2019 (Α∆Α:65IA465XI8-9Γ7) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 
μέσω της 37ης Γραπτής ∆ιαδικασίας εγκρίθηκε η τροποποίηση της Εξειδίκευσης και της 
μεθοδολογίας των κριτήριων επιλογής των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της ∆ράσης 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση.  

37. Την με Α.Π.1172/261/Α3/26.02.2019 (Α∆Α:Ψ6Χ0465ΧΙ8-7ΜΒ) ∆εύτερη (2η) τροποποίηση της 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

38. Την με Α.Π.3003/1023/Α3/08.05.2019 (Α∆Α: 6ΠΨ8465ΧΙ8-ΤΦ5) Τρίτη (3η) τροποποίηση της 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020  
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39.  Τη με Α.Π. 3292/1084/Α3/12.05.2019 (Α∆Α: 6ΚΒΜ465ΧΙ-Ρ5Μ) Τέταρτη (4η) 
τροποποίηση/παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, 
Κωδ. 022ΚΕ) 

40. Τη με Α.Π. 951/Β2/109/19.02.2020  (Α∆Α: 6ΗΚ0465ΜΤΛΡ-5ΞΙ) Πέμπτη (5η) τροποποίηση της 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ)  

41. Τη με Α.Π. 5839/Β2/840/2.11.2020  (Α∆Α: Ψ1ΑΝ46ΜΤΛΡ-Ζ76) Έκτη (6η) τροποποίηση της 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ) 

42. Τη με αρ. πρωτ. 517/26-01-2021 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ (αρ. πρ. ΕΦΕΠΑΕ 3812/26.1.2021) με 
θέμα: «∆ιαβίβαση προτεινόμενων ερωτήσεων – απαντήσεων (FAQ’S) της δράσης «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» 

43. Την από 29/1/2021 Σύμφωνη Γνώμη (μέσω email) της  Μονάδας Α3 της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ για το αρχείο 
συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – 
Εστίαση – Εκπαίδευση» 

44. Την ανάγκη διορθώσεων και αποσαφήνισης σημείων της Πρόσκλησης για απλούστευση και 
διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης 
δαπανών από πλευράς ΕΦ, της επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, της 
καταβολής της ενίσχυσης και της αύξησης της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020 

45. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙZOYME 
 
Την έγκριση του συνημμένου αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων (FAQs) για τη ∆ράση     

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση - Εκπαίδευση» (Α/Α ΟΠΣ: 3429), με σκοπό 

την παροχή διευκρινίσεων καθώς και την αποσαφήνιση επιμέρους σημείων της Αναλυτικής  Πρόσκλησης 

της ∆ράσης και των Παραρτημάτων αυτής (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

 

Το συνημμένο αρχείο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της 

ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ 

(www.efepae.gr)  

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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Συνημμένα:  

 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων 
 

Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ 
 ΕΦΕΠΑΕ 

 

Εσωτερική διανομή:  
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α3, Β2 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆ΡΑΣΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ-
ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

 

Ερώτηση 1: Επιχείρηση έχει ενταχθεί με έδρα και τόπο υλοποίησης στη θέση Α και 
προτίθεται να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο σε καινούριο τόπο υλοποίησης στη θέση 
Β στον οποίο και θα μεταφέρει την έδρα του καταργώντας τον τόπο Α. Κατά τον ενδιάμεσο 
έλεγχο στο taxisnet θα φαίνεται ο τόπος Β ως υποκατάστημα με ΚΑ∆ 41.20. Κατά τον τελικό 
έλεγχο και την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου θα έχει γίνει η μεταφορά της 
έδρας στον τόπο Β, η προσθήκη του ΚΑ∆ επένδυσης και η πλήρης διακοπή λειτουργίας του 
στη Θέση Α. ∆ύναται να πιστοποιηθούν αιτούμενες δαπάνες κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο 
δεδομένου ότι ακόμα δεν θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά της έδρας και δεν θα έχει 
προστεθεί ο ΚΑ∆ επένδυσης; 
 
Απάντηση : Είναι αποδεκτή η μετεγκατάσταση εφόσον διακοπεί η παλαιά έδρα στην θέση Α και δεν 
παραμείνει ως υποκατάστημα, καθώς επίσης η αλλαγή έδρας ή/και τόπου εγκατάστασης θα πρέπει να 
τηρεί τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Σε ενδιάμεσο αίτημα ελέγχου δύναται να πιστοποιηθούν 
δαπάνες στον τόπο Β, πχ κτιριακές, εξοπλισμός κλπ., ενώ στη θέση Α οι κτιριακές δαπάνες δεν είναι 
επιλέξιμες, πλην αυτών που δύναται να μεταφερθούν στο νέο τόπο υλοποίησης (θέση Β).   
 
Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση και την ερώτηση με αρ. 38 του αρχείου 
συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 
2610/815/Α3/18.4.2019 (Α∆Α:6Π80465ΧΙ8-ΞΚΩ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
& Ανάπτυξης, δαπάνες της κατηγορίας 1 είναι επιλέξιμες εφόσον υλοποιηθούν επί ήδη 
υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Πώς ορίζονται οι υφιστάμενες κτιριακές 
εγκαταστάσεις; Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που η Άδεια δόμησης εκδόθηκε στις 
31.08.2015 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε 05.01.2019, είναι επιλέξιμες κτιριακές 
παρεμβάσεις της Κατηγορίας ∆απάνης 1;   
 
Απάντηση: Υφιστάμενο είναι το κτίσμα στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες σύμφωνα 
με την οικοδομική του άδεια εργασίες και έχει διενεργηθεί από τον ελεγκτή δόμησης ο τελικός έλεγχος. 
∆απάνες που έχουν διενεργηθεί μετά την ημερομηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου δύναται να 
πιστοποιηθούν. Σε περίπτωση που η κατασκευή ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες οι κτιριακές παρεμβάσεις της Κατηγορίας ∆απάνης 1 μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής.(όπου το κτίσμα μετατρέπεται σε υφιστάμενο). ∆απάνες εξοπλισμού δύναται να 
πιστοποιηθούν στο νέο κτίριο.  
 
Ερώτηση 3: Έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ το 2016 και στο πεδίο 
των συστάσεων περιγράφονται οι παρεμβάσεις / δαπάνες που θα υλοποιήσει ο δικαιούχος. 
Το εν λόγω ΠΕΑ δεδομένου ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας έχει 10ετή χρονική ισχύ 
(εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων) μπορεί να γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης;  
 
Απάντηση: Για να πιστοποιηθούν δαπάνες στην Κ.∆.1.1. πρέπει το πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης του Κτιρίου να είναι σε ισχύ (διάρκεια ισχύος 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του), 
να έχει εκδοθεί πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων (για να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα 
υλοποίησής τους) και σε αυτό να περιγράφονται (στο πεδίο συστάσεις) οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. 
Επομένως οι δαπάνες που περιγράφονται στις συστάσεις του εν λόγω ΠΕΑ είναι επιλέξιμες. 
 
 
Ερώτηση 4: Μπορεί να πιστοποιηθεί δαπάνη φωτοβολταϊκού συστήματος εκτός της Κ.∆.1.1 
και στην Κ.∆ 2.1.1, 2.1.2 ή 2.4;   
 
Απάντηση: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν δαπάνη εξοπλισμού. Επομένως, τα εν λόγω 
συστήματα μπορούν να πιστοποιηθούν και στην Κατηγορία ∆απάνης 2.1.1. «Εξοπλισμός και συστήματα 
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για εξοικονόμηση ενέργειας». Για την πιστοποίησης της δαπάνης, απαραίτητα είναι τα παραδοτέα για 
την εγκατάσταση ΑΠΕ όπως αυτά περιγράφονται στην Αναλυτική πρόσκληση.  
 
Ερώτηση 5: ∆ικαιούχος αιτείται σε Α΄ Ενδιάμεσο έλεγχο, μερική εξόφληση παραστατικού 
με τη μορφή προκαταβολής προς τον προμηθευτή (χωρίς να ξεπερνάει το 50% του 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού) για δαπάνες  της κατηγορία 1.1. Ο 
δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει ΠΕΑ;    
 

Απάντηση: Όχι. Το ΠΕΑ μπορεί να υποβληθεί σε επόμενο αίτημα με την πλήρη εξόφληση του 

παραστατικού και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει ημερομηνία πριν την τιμολόγηση του 

προμηθευόμενου εξοπλισμού και της παρεχόμενης υπηρεσίας για την εγκατάσταση, β) Να 

περιγράφονται σε αυτό οι παρεμβάσεις που αφορούν στις εν λόγω δαπάνες. 

 
Ερώτηση 6: Η δαπάνη «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για παροχή ρεύματος 
υψηλής τάσης στα μηχανήματα εξαλείφοντας οποιονδήποτε κίνδυνο ασφαλείας για το 
προσωπικό» είναι  επιλέξιμη;  
 
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη εάν το Τεχνικό Παράρτημα συνοδεύεται και από αγορά εξοπλισμού 
ο οποίος δικαιολογεί την ηλεκτρολογική αυτή αναβάθμιση. 
 
Ερώτηση 7: Τα είδη υγιεινής με σκοπό την ανακαίνιση λουτρών είναι επιλέξιμες δαπάνες 
στην κατηγορία 1.2;   
 
Απάντηση: Τα είδη υγιεινής μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία προορίζονται για την κατασκευή ή ανακαίνιση WC με προδιαγραφές ΑΜΕΑ στην Κ.∆. 1.3: 
"Παρεμβάσεις επί του Κτιρίου και του Περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑΜΕΑ” 
 
Ερώτηση 8: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου επιθυμεί 
να υλοποιήσει δαπάνη αντικατάστασης φωτεινής επιγραφής στην πρόσοψη του 
καταστήματος ώστε να τοποθετηθούν σε αυτή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας - led. 
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αυτή; Eάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;   
 
Απάντηση: Η αντικατάσταση φωτεινής επιγραφής (που αφορά είτε στην επωνυμία της επιχείρησης 
είτε στο αντικείμενο εργασιών της) με νέα, ώστε να τοποθετηθούν σε αυτή λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας - led, είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα στην Κ.∆.2.1.1. με την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί 
όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα αντικατάστασης της κατασκευής. 
Επιλέξιμη είναι η περιγραφόμενη δαπάνη και σε Φαρμακεία στα οποία είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση 
πινακίδας και σταυρού. ∆εν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα πινακίδες, ταμπέλες και οθόνες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για διαφήμιση προϊόντων. 
 
Ερώτηση 9: ∆απάνες αναγκαίες για την αντιμετώπιση του COVID-19, όπως α) 
νεφελοψεκαστήρα fogger (ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ψεκάζει σε κλειστούς χώρους 
δραστική ουσία που καταπολεμάει ιούς και βακτήρια, δημιουργεί ένα νέφος, δρα για 20 
λεπτά, αερίζεται ο χώρος και αποστειρώνεται) και β)  ατμοκαθαριστή, ο οποίος 
αποστειρώνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 70 βαθμών κελσίου) κυρίως τις 
υφασμάτινες επιφάνειες (καθίσματα, καρέκλες, κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κτλ.) καθώς 
και τις υπόλοιπες επιφάνειες, είναι επιλέξιμες;    
 
Απάντηση: Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες στην Κ.∆ 2.2 «Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της 
υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης» 
 
Ερώτηση 10: Η δαπάνη για e-εκπαιδευτήριο - "Ψηφιακή Τάξη" για φροντιστήριο Ξένων 
Γλωσσών είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα; Αν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;   
 
Απάντηση: Ναι, η δαπάνη απόκτησης του λογισμικού e-εκπαιδευτήριο - "Ψηφιακή Τάξη" είναι επιλέξιμη 
στην Κατηγορία ∆απανών 2.3 «Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά». Ειδικότερα, δαπάνη 
προμήθειας λογισμικού είναι επιλέξιμη είτε με αγορά του λογισμικού και εγκατάσταση, παραμετροποίηση 
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και εκπαίδευση του προσωπικού μέχρι 20% του κόστους αγοράς του εξειδικευμένου λογισμικού  είτε 
ως "Software as a service" και σε περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη 
θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Ερώτηση 11: Η Πρόσκληση αναφέρει ότι επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην 
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ. Αυτή η δαπάνη είναι επιλέξιμη και για τους δικαιούχους 
οι οποίοι είναι μισθωτές των κτιρίων ή των κτιριακών εγκαταστάσεων;  
 
Απάντηση: Η δαπάνη έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, μόνο 
όταν ο δικαιούχος είναι ταυτόχρονα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθώς το ΠΕΑ εκδίδεται αποκλειστικά 
στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
 
Ερώτηση 12: Στην Κ.∆.5.1. αναφέρεται ως επιλέξιμη η δαπάνη αμοιβής εκπόνησης τεχνικών 
μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μελέτη 
εγκατάστασης ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, αναβατορίου ΑΜΕΑ, μελέτη ψύξης, μελέτη θέρμανσης, 
μελέτη φωτισμού και ενεργητικής πυροπροστασίας είναι επιλέξιμες σε αυτή την κατηγορία 
δαπανών;   
 
Απάντηση: Στην Κ∆ 5.1 «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και 
εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2» είναι 
επιλέξιμες αμοιβές μελετών εγκατάστασης εξοπλισμού εφόσον δεν απαιτείται υποχρεωτικά η εκπόνησή 
τους (βάσει της κείμενης νομοθεσίας) κατά την υλοποίηση μιας δαπάνης και ταυτόχρονα συνδυάζονται 
με δαπάνες των Κατηγοριών 1 ή /και 2.  
 
 
Ερώτηση 13: Επιχείρηση επιθυμεί να κάνει λειτουργική συνένωση με παρακείμενό της, 
υφιστάμενο χώρο, και να λειτουργήσει ενιαία ως μια εγκατάσταση. Είναι αποδεκτό;   
 
Απάντηση: Εφόσον ο παρακείμενος χώρος είναι υφιστάμενος και δημιουργηθεί λειτουργική συνένωση 
μπορεί ο νέος χώρος να θεωρηθεί ως ενιαία εγκατάσταση, τηρουμένης της υφιστάμενης νομοθεσία και 
των υποχρεώσεων του προγράμματος.  
  
Ερώτηση 14: Σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είναι επιλέξιμες δαπάνες του συστήματος 
ανάκτηση ατμών Stage I (σύστημα μανδάλωσης interlock) ή και Stage II  σύμφωνα με τα 
όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία; Εάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;   
 
Απάντηση: Σχετικά με το σύστημα μανδάλωσης interlock (Stage I) και τα παρελκόμενα αυτού, εφόσον 
το πρατήριο δεν βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας ή σε απόσταση μικρότερη 
30 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού είναι επιλέξιμες δαπάνες στην Κ.∆.2.2. "Εξοπλισμός για την 
Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης", στην Κ.∆. 2.1.1. "Αγορά - 
μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος" και στην Κ.∆. 2.4 
"Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης ".  
 
Σχετικά με το σύστημα ανάκτησης ατμών Stage II, εφόσον α) η συνολική ετήσια κατανάλωση λίτρων 
του πρατηρίου είναι κάτω των 3.000 κυβικών, και β) το πρατήριο δεν βρίσκεται κάτω από χώρους 
μόνιμης κατοικίας ή εργασίας ή σε απόσταση μικρότερη 30 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού, 
το STAGE II δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό αλλά αφορά σε αναβάθμιση των αντλιών και του 
πρατηρίου. Συνεπώς είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Κ.∆.2.2. "Εξοπλισμός για την Αναβάθμιση της υγιεινής 
και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης", στην Κ.∆. 2.1.2. "Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος" και στην Κ.∆. 2.4 "Εξοπλισμός για τον λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης". 
 
Ερώτηση 15: Σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είναι επιλέξιμη δαπάνη το λογισμικό σύστημα 
εισροών - εκροών όπως ορίζεται από τη νομοθεσία; Εάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών; 
 
Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια του λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών 
καθώς αποτελεί εκ του νόμου υποχρεωτική δαπάνη.  
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Ερώτηση 16: Το δάνειο COSME αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ και υπόκειται 
στους περιορισμούς που τίθενται στο κεφ. 7 (Χρηματοδοτικό Σχήμα / Ιδιωτική Συμμετοχή) 
της πρόσκλησης;    
 
Απάντηση: Το δάνειο COSME δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ,  
χρηματοδοτείται άμεσα από τoν προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι μέσω διαρθρωτικών ταμείων Ε∆ΕΤ. 
Συνεπώς, δε σωρεύει με τον Καν. 1407/2013 (de minimis aid), αλλά υπόκειται στους περιορισμούς του 
κεφ. 7 της πρόσκλησης καθώς δε δύναται το συνολικό ποσό του δανείου που χορηγήθηκε για τους 
σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων με το επενδυτικό σχέδιο μέσω 
του δανείου COSME) αθροιζόμενο με τη ∆ημόσια Χρηματοδότηση να υπερβαίνει τον επιχορηγούμενο 
Π/Υ. 

 

Ερώτηση 17: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης είναι επιλέξιμη η δαπάνη 
αντικατάστασης υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά 
κουφώματα αλουμινίου (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα). Είναι επιλέξιμη η εν λόγω 
δαπάνη εάν χρησιμοποιηθούν κουφώματα από PVC ή ξύλινα κουφώματα; 
 
Απάντηση: Ναι, η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης. 
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