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Ηκεξνκελία: 7/3/13 

 

 

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 

 

 

1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν ΚΑΓ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

θαη ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα εληζρχνληαο ηεο δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Δίλαη επηιέμηκε; Αλ λαη πψο γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζην ρνλδξηθφ 

εκπφξην; 

 

Aπάληεζε: Γηα ηε παξαπάλσ πεξίπησζε αιιά θαη γεληθά γηα αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ή απνθηήζνπλ κεηθηή δξαζηεξηφηεηα (κε 

επηιέμηκνπο θαη κε επηιέμηκνπο θσδηθνχο) ζα πξέπεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ λα 

αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο πξνηεηλφκελεο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

πλεπψο δαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή ζα δηαπηζησζεί είηε 

θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζεο φηη 

εμππεξεηνχλ ή δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα 

ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαη πεξηθφπηνληαη. 

 

2. ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1. Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ Υψξνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ; 

 

Aπάληεζε: ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλέγεξζε / 

επέθηαζε θηηξίσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ νδεγνχ θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζην Παξάξηεκα 

VII. 

 

3. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζε 

θνξηεγφ ζηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο; 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ςπθηηθφο 

ζάιακνο), γίλεηαη απφ μερσξηζηφ πξνκεζεπηή θαη δελ απνηειεί αγνξά 

νρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ςπθηηθφ ζάιακν.  

 

Aπάληεζε: Ναη είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ςπθηηθνχ 

ζαιάκνπ ζε φρεκα ζηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκφο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θνξηεγφ ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηε θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ν ςπθηηθφο ζάιακνο λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο 

 

4. Σα ηηκνιφγηα είλαη επηιέμηκα κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

Σα δειηία απνζηνιήο εάλ είλαη πξνγελέζηεξα είλαη επηιέμηκα; 

 

Aπάληεζε: Η έθδνζε νπνηνπδήπνηε παξαζηαηηθνχ (π.ρ. πξνθαηαβνιή, Γειηίν 

Απνζηνιήο θιπ) πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ θαζηζηά 
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απηφκαηα ην ζπλδεδεκέλν παξαζηαηηθφ αγνξάο κε επηιέμηκν θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

ηε δαπάλε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ.  

 

5. ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηη ζεσξείηαη βαζηθφο 

εμνπιηζκφο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε βαζκνινγία ζην ππνθξηηήξην 1.2; 

 

Aπάληεζε: Βαζηθφο εμνπιηζκφο λνείηαη ν εμνπιηζκφο εθείλνο ν νπνίνο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ άζθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ξάθηα, 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα) ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. 

εξγαιεία, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα έξγνπ). 

 

6. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε 

βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ 1.3, 1.4 θαη 1.5 ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ –εηαίξσλ- ηδηνθηεηψλ; 

 

Aπάληεζε: χκθσλα κε ην Παξάξηεκα XIIΙ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 1.3 θαη 1.4 

βαζκνινγείηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε εκπεηξία αληίζηνηρα ηνπ επηθεθαιήο 

δηεπζπληή ή αληίζηνηρνπ ζηειέρνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηεπζπληηθφ 

πξνζσπηθφ, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ελφο απφ ηνπο κεηφρνπο – εηαίξνπο ή 

ηνπ ηδηνθηήηε. Σν θξηηήξην 1.5 αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

7. ην ππνθξηηήξην 3.2, δχν απφ ηα πέληε ζηνηρεία βαζκνινγίαο κε 

ζπληειεζηή 0,2 έθαζην αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (Απιή εγθαηάζηαζε λέσλ πην ζχγρξνλσλ 

κεραλεκάησλ θαη Αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο). Γηα ηνπο 

ινηπνχο θιάδνπο πσο ζα εμαρζεί ε βαζκνινγία ζε απηά; Θα πάξνπλ 0 ή 

επεηδή δελ κπνξνχλ λα βαζκνινγεζνχλ ζα πάξνπλ ην 0,2; 

 

Aπάληεζε: Η έλλνηα ησλ λέσλ πην ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ δελ εμαληιείηαη ζηα 

θαζαξά παξαγσγηθά κεηαπνηεηηθά κεραλήκαηα. Μπνξεί π.ρ. γηα κηα επηρείξεζε 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εκπφξην λα αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ 

ζχγρξνλνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ινγηζκηθνχ θ.α. 

 

8. Δμεηάδεηαη ην εθηφο ηεο επηρνξήγεζεο ζθέινο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ζρήκαηνο κηαο επελδπηηθήο πξφηαζεο; 

 

Aπάληεζε: Σν εθηφο ηεο επηρνξήγεζεο ζθέινο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο 

κηαο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ήηνη ε θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, δελ 

εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. Καηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ. 

 

9. Δπηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη κε επηιέμηκν ΚΑΓ, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο ζε δχν (2) δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο πινπνίεζεο, 

νη νπνίνη ζα είλαη λφκηκα δεισκέλνη ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. Έδξα, θαη 

ππνθαηάζηεκα); 

 

Aπάληεζε: Ναη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαθνξεηηθνί ηφπνη πινπνίεζεο είλαη 

εληφο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο θαη πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ – φξσλ 

ηνπ νδεγνχ. 

 

10. χκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο, απηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/νπο Κ.Α.Γ. 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Δπηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κε επηιέμηκνχο Κ.Α.Γ. έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αλ 
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θάλεη πξνζζήθε επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ. 01/02/2013; ε πνηα θαηεγνξία ζα 

κπεί; ηηο πθηζηάκελεο ή ζηηο λέεο; 

 

Aπάληεζε: Η επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε, εθφζνλ δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο πθηζηάκελεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ηηο 

31.12.2011, έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Άξα αλ κέρξη ηηο 31/12/2011 ε επηρείξεζε 

έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο (αλεμαξηήησο ΚΑΓ), ηφηε ζα ππνβάιεη σο πθηζηακέλε 

(θαηεγνξία 1). Δάλ δελ πιεξείηαη απηφ ην θξηηήξην ηφηε ζα ππνβάιεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ λέσλ - ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ. 

 

11. Η χπαξμε άδεηαο θαηαιιειφηεηαο θαη ζήκα ιεηηνπξγίαο ΔΟΣ (μελνδνρεία) 

απαηηείηαη θαη γηα ηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο, ή δελ εμεηάδεηαη ζηελ 

ππνβνιή αίηεζεο;  

 

Aπάληεζε: Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο δελ απαηηείηαη ε χπαξμε άδεηαο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζήκα ιεηηνπξγίαο ΔΟΣ γηα ηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξίεο. ηνλ 

θάθειν ππνβνιήο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε Τπεχζπλε Γήισζε ησλ 21 

ζεκείσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ δεζκεχεη ηνλ θνξέα φηη ε επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί 

λφκηκα. χκθσλα κε ην Κεθ. 14 ηνπ Οδεγνχ θαη ην Παξάξηεκα ΥVΙ, θαηά ηελ 

νινθιήξσζε απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο 

φπνπ απαηηείηαη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε 

επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε 

έθδνζεο / αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.. 

 

12. Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη δχν επηιέμηκνπο ΚΑΓ (θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

δεπηεξεχνπζα) ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

νδεγφ πξέπεη λα επηιέμεη έλα ΚΑΓ γηα λα ππνβάιιεη αίηεζε ή κπνξεί λα 

ππνβάιεη θαη γηα ηνπο δχν ΚΑΓ;  

 

Aπάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα. Άξα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

ΚΑΓ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ε πεξίπησζε πξφζεζεο ελίζρπζεο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ΚΑΓ, φινη νη δεινχκελνη πξνο ελίζρπζε ΚΑΓ πξέπεη λα αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα Θεκαηηθή Δλφηεηα. 

 

13. Σειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο παξαγσγέο πξνβνιήο (spot) είλαη 

επηιέμηκεο ζηηο δαπάλεο πξνβνιήο; 

 

Aπάληεζε: χκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ Οδεγνχ δελ απνηειεί επηιέμηµε 

δαπάλε ην θφζηνο γηα ηε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 

 

14. Σα κεραλήκαηα έξγνπ είλαη επηιέμηκα; Αλ λαη ινγίδνληαη σο εμνπιηζκφο ή 

σο κεηαθνξηθά κέζα; 

 

Aπάληεζε: Ναη είλαη επηιέμηκα εθφζνλ απαηηνχληαη θαη εμππεξεηνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβάιεη πξφηαζε. 

Πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία «Μεραλήµαηα - Δμνπιηζµφο παξαγσγήο – Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο». 
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15. Σα θνξνινγηθά έληππα Δ1, Δ3, Δ7 θ.ι.π. πνπ δεηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά 

ππνβνιήο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζεσξεκέλσλ ζηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ;  Απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά είλαη απνδεθηά; 

 

Aπάληεζε: ια ηα θνξνινγηθά έληππα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη ηεθκεξησκέλα φηη είλαη απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα 

ΓΟΤ.  

 ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζε έληππε κνξθή ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί αληίγξαθν ην νπνίν λα θέξεη ην φλνκα θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξαιαβφληα ππαιιήινπ ηεο ΓΟΤ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ εληχπσλ έρεη γίλεη ειεθηξνληθά 

ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε αληίζηνηρε ειεθηξνληθά ππνβιεζείζα δήισζε καδί 

κε ην απνδεηθηηθφ επηηπρνχο θαηαρψξεζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ έγηλε ζε έληππε κνξθή 

αιιά φηαλ παξειήθζεζαλ ηα έληππα απηά δελ ππνγξάθεθε ε παξαιαβή 

ηνπο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί σο δηθαηνινγεηηθφ 

ην αληίγξαθν ησλ εληχπσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΓΟΤ θαζψο θαη 

αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ εληχπσλ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

έγηλε κέζσ ινγηζηή θαη ηα θνξνινγηθά έληππα δελ έρνπλ αληίζηνηρε 

ππνγξαθή παξαιαβήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ην αληίγξαθν απηψλ 

θαη αληίγξαθν ηεο ιίζηαο πνπ θαηέζεζε ν ινγηζηήο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ε 

νπνία λα θέξεη ην φλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβφληα ππαιιήινπ 

ηεο ΓΤΟ ή αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ. 

 

16. ην παξάξηεκα ΙΙ Δπηιέμηκνη ΚΑΓ, ηη ζεκαίλεη ε θσδηθνπνίεζε Α, Β θαη Γ 

ζηνλ πίλαθα αλά Πεξηθέξεηα 

 

Aπάληεζε: Σα ηνηρεία Α,Β θαη Γ, πνπ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα ΙΙ κε ηνπο ΚΑΓ 

θάησ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, αλαθέξνληαη ζην ππνθξηηήξην 3.4 ηεο 

Πεξηθεξεηαθφηεηαο δειαδή ηεο πλάθεηαο ηνπ θάζε ΚΑΓ κε ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε Πεξηθέξεηαο. 

Αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ΚΑΓ κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο 

ε βαζκνινγία θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηφηεηαο Α, βαζκφο = 1  

ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηφηεηαο Β, βαζκφο = 0,8  

ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηφηεηαο Γ, βαζκφο = 0,2  

εκεηψλεηαη φηη ε ζπλάθεηα ησλ ΚΑΓ κε ηηο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηέζεθε απφ ηελ θάζε Πεξηθέξεηα.  

 

17. Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην απφ πθηζηάκελε επηρείξεζε ζε 

δχν δηαθνξεηηθνχο επηιέμηκνπο KAΓ ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο; Δάλ 

λαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δαπάλεο θαη γηα ηνπο δχν ΚΑΓ; 

 

Aπάληεζε: χκθσλα κε ηνλ νδεγφ, κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθή πξφηαζε ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο. Σν 

επελδπηηθφ ζρέδην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα φινπο ηνπο πξνο ελίζρπζε 

επηιέμηκνπο ΚΑΓ. 

 

18. Δηαηξεία ΑΔ παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη κηα ρξήζε απφ 7/2/11 κέρξη 

31/12/11 θαη κηα απφ 1/1/12 κέρξη 31/12/12.  Μπνξεί λα ιάβεη κέξνο; 

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πθηζηάκελεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη 

ηηο 31.12.2011, έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. πλεπψο ε παξαπάλσ επηρείξεζε κπνξεί λα 

ππνβάιεη πξφηαζε ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ.  
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19. Δίλαη επηιέμηκε ε αληηθαηάζηαζε ή αγνξά επαγγεικαηηθψλ απηνθίλεησλ 

θαη ζε πνηεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο; 

 

Απάληεζε: ην Παξάξηεκα VII πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηιέμηκεο δαπάλεο 

αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα κεηαθνξηθά κέζα είλαη θαηεγνξία 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ζρεηηθήο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 

 

20. Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε θιηλψλ ζηα 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα; 

 

Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκεο αξθεί λα πξνζθνκηζηεί, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηνλ 

ηειηθφ έιεγρν αλαλεσκέλν ήκα Λεηηνπξγίαο ΔΟΣ. Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο 

ΟΠΑΑΥ νη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κε αχμεζε 

δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ’ χςνο θαη θαη’ επέθηαζε) ρξεκαηνδνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

600.000€. 

 

21. Πνηα είλαη ε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ; 

 

Απάληεζε: Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. 10 ηνπ Οδεγνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

Γηα ηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή 

Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Ιφληνη Νήζνη, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, 

Βφξεην Αηγαίν θαη Κξήηε, φπνπ νη εληζρχζεηο ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ 

Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ, ε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ είλαη ε 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην Πξφγξακκα. 

Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθή, ηεξεά Διιάδα, Αηηηθή θαη Νφηην Αηγαίν, φπνπ νη 

εληζρχζεηο ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ de minimis, ε εκεξνκελία 

έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ είλαη ε εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (11/01/2013).   

Γηα ηηο  ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ 

Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ, σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία ε ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο. 

 

22. ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1. Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ Υψξνο, 

ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

απνπεξάησζεο θηηξίσλ; 

 

Απάληεζε: Οη δαπάλεο απνπεξάησζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 

1 «Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ Υψξνο», ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ ινηπψλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

23. ηε ζει. 14 ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (λέεο επηρεηξήζεηο) 

αλαθέξεηαη φηη απαηηείηαη αίηεζε έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ελψ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα κε ηα δηθαηνινγεηηθά. Ση ηζρχεη; 

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ (Κεθ. 6.3, ζει.14) ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα έρεη ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ 

αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο/αλαλέσζεο απηήο ή πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην 

Δπηκειεηήξην ζε πεξίπησζε πνπ βάζεη λφκνπ δελ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

πλεπψο κπνξεί θαηά ηελ ππνβνιή λα πξνζθνκηζζεί αίηεζε έθδνζεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζην Κεθ 14 ηνπ Οδεγνχ, ζει. 22, νξίδεηαη φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη, κεηαμχ ησλ άιισλ  χπαξμε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
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ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ 

ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα 

ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

24. ε μελνδνρείν κε άδεηα θαθέ-κπαξ-πξστλνχ πνπ είλαη εληαίνο ρψξνο ζα 

είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ πξσηλνχ πνπ 

είλαη ππνρξεσηηθφο κε βάζε ηελ άδεηα ηνπ ΔΟΣ σο μελνδνρείν ή ζα 

εμαηξεζνχλ επεηδή ζηνλ ίδην ρψξν ππάξρεη θαη άδεηα θαθέ πνπ δελ είλαη 

επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα απφ ην πξφγξακκα; 

 

Πξνηεηλφκελε απάληεζε: Θα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ παξνρή πξσηλνχ ζηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ.  

Γαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή ζα δηαπηζησζεί είηε θαηά ηελ 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζεο φηη εμππεξεηνχλ ή 

δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαη κε 

επηιέμηκεο θαη πεξηθφπηνληαη.  

 

25. Τθηζηάκελε επηρείξεζε, κε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν ηνπ Δκπνξίνπ ή ηεο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα, αιιά ζα ζειήζεη λα 

μεθηλήζεη κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζζέζεη αλάινγν ΚΑΓ πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ή κπνξεί λα ηελ 

πξνζθνκίζεη αξγφηεξα; 

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ην Κεθ. 14 ηνπ Οδεγνχ θαη ην Παξάξηεκα ΥVΙ, θαηά ηνλ 

έιεγρν νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ελ ηζρχ, ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ 

αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο / αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα 

είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

26. Δπηρείξεζε κε αληηθείκελν ΔΣΙΑΣΟΡΙΟ ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα κε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο εζηηαηνξίνπ, ε νπνία ζέιεη λα επεθηαζεί θαη λα 

πξνζζέζεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνλ ΚΑΓ 56.21 

«Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο» , κπνξεί λα 

επηδνηεζεί:  

α) γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

θνπδίλαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ γηα ηελ ηξνθνδνζία; 

β) γηα δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαη ζθεχε εζηίαζεο (ηξαπέδηα, θαξέθιεο, 

καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα, πηάηα, ηξαπεδνκάληηια, θιπ) γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ εθδειψζεσλ;  

γ) θαζψο ελδέρεηαη θάπνηεο εθδειψζεηο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν 

ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο δαπάλεο γηα ηελ 

δηακφξθσζε/αλαβάζκηζε  ηνπ ρψξνπ ηεο; 

Θα πξέπεη λα έρεη εθδψζεη ζρεηηθή άδεηα γηα «Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο» πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ή κπνξεί 

λα ηελ πξνζθνκίζεη αξγφηεξα; 

 

Απάληεζε: Μπνξεί λα επηδνηεζεί γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ θνπδίλαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ γηα ηελ 

ηξνθνδνζία θαζψο θαη  γηα δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαη ζθεχε εζηίαζεο (ηξαπέδηα, 

θαξέθιεο, καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα, πηάηα, ηξαπεδνκάληηια, θιπ) εθφζνλ κπνξεί 
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λα ηεθκεξησζεί φηη απηά εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο. Γελ κπνξεί φκσο λα επηδνηεζεί γηα 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε/αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εζηηαηνξίνπ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε 5. 

 

27. Γηα κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηιέμηκε ελέξγεηα ε δεκηνπξγία ή / 

θαη ν εθζπγρξνληζκφο ζεκείσλ πψιεζεο; Π.ρ. ηα αξηνπνηεία / 

δαραξνπιαζηεία δηαζέηνπλ εξγαζηήξην παξαγσγήο πξντφλησλ θαη 

πξαηήξηα πψιεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο ιηαληθήο 

ηφζν δηθψλ ηνπο πξντφλησλ (ινγηζηηθά θαίλεηαη σο ιηαληθή πψιεζε 

πξντφλησλ), φζν θαη ινηπψλ εηδψλ, δειαδή πξντφλησλ ηξίησλ (ινγηζηηθά 

θαίλεηαη σο ιηαληθή πψιεζε εκπνξεπκάησλ). ε απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ γηα θηηξηαθέο εξγαζίεο θαη εμνπιηζκφ 

πξαηεξίνπ, είηε πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελα πξαηήξηα είηε πξφθεηηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ;  

 

Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θηηξηαθψλ δαπαλψλ ησλ ρψξσλ δηάζεζεο) θαη κφλν. Γαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή ζα δηαπηζησζεί είηε θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε 

θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζεο φηη εμππεξεηνχλ ή δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη 

κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαη πεξηθφπηνληαη.  

 

28. Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηνλ ΚΑΓ δεπηεξεχνπζαο 

δξαζηεξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο;  

 

Πξνηεηλφκελε απάληεζε: Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην γηα ΚΑΓ 

δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ν νδεγφο δελ νξίδεη ππνβνιή 

πξφηαζεο γηα ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ζπζρεηίδεη ηελ ππνβνιή κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ. 

 

29. Δίλαη επηιέμηκε ε αγνξά θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη ινηπνχ ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ΚΑΓ 

35.11.10.09 «Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηαηθά 

ζπζηήκαηα»; 

 

Απάληεζε: Δπηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ γηα φιεο ηηο δαπάλεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

ζρεηηθφ Παξάξηεκα VII ηνπ Οδεγνχ.   

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ είλαη επηιέμηκεο ζην 

πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο δαπαλψλ 4, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Οδεγνχ.   

 

30. . ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ δεηείηαη ηίηινο θηήζεο αθηλήηνπ ή 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην ηνπ αθηλήηνπ φπνπ ζα γίλεη ε επέλδπζε; Πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί; 

 

Απάληεζε: ην Παξάξηεκα VII- «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο», ζην κέξνο «Β» 

αλαθέξεηαη φηη νη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη επηιέμηκεο κφλν εθφζνλ ππάξρεη 

ηδηνθηεζία, παξαρψξεζε ρξήζεο, ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ 

αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ νρηψ εηψλ. ηελ Τπεχζπλε Γήισζε 

(Παξάξηεκα ΥΙΙ) αλαθέξεηαη φηη «ε επηρείξεζε ζα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή 

επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή 

λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο 
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ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο 

ηεο επέλδπζεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηηξίνπ ε δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο 

Έληαμεο. (ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΠΡΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ: ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΩ ΗΜΔΙΟ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΔΡΙΛΗΦΘΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΛΩΗ ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΠΔΡΊΠΣΩΗ ΠΟΤ ΣΟ 

ΑΚΙΝΗΣΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΟΙ ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΓΔΝ ΑΝΗΚΔΙ ΣΗΝ 

ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ Ή ΜΙΘΩΣΗΡΙΟ 

ΤΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΤΣΑΗ ΔΠΙΚΑΡΠΙΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ 

ΤΝΑΦΘΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ)» Δθφζνλ 

ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θάθειν. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη κα 

πξνζθνκηζζνχλ θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε. 

 

 

31. ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο  ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

νη νπνίεο αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ; 

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ Οδεγνχ  νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

(επηιέμηκεο κφλν γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) 

αθνξνχλ ζε   

 Δλνίθηα.  Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ελνηθίσλ ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ.  

 Γαπάλεο Ηιεθηξηζκνχ, Όδξεπζεο, Θέξκαλζεο, ηαζεξήο ηειεθσλίαο, Κηλεηήο 

ηειεθσλίαο, Γηαδηθηχνπ 

εκείσζε: νη ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζηελ επσλπκία ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Γαπάλεο Ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο.  Πεξηιακβάλεη δαπάλεο θαη παξαζηαηηθά 

ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο γηα ακνηβέο γηα λνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 Γαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  Πεξηιακβάλεη δαπάλεο λνκηθήο, ινγηζηηθήο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο, κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ θ.ι.π. κειεηψλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή λφκηκνπ 

απαιιαθηηθνχ απφ απηήλ θαζψο θαη νη κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο δελ είλαη επηιέμηκεο. 

 

32. Δπηρείξεζε ηαρπκεηαθνξψλ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί γηα ηελ αγνξά 

δίθπθινπ; 

 

Απάληεζε: ην πξφγξακκα επηρνξεγνχληαη κεηαθνξηθά κέζα, αλάινγα κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθήο 

ρξήζεο. ην Παξάξηεκα XV ζηα παξαδνηέα γηα ηηο Γαπάλεο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ 

πεξηιακβάλεηαη Αληίγξαθν άδεηαο πξψηεο θπθινθνξίαο κε ηηο απαηηνχκελεο 

ζθξαγίδεο θαη ζεσξήζεηο φπνπ λα ηεθκαίξεηαη ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

 

33. Μία επηρείξεζε πνπ ζθνπεχεη λα ππνβάιιεη πξφηαζε θαη δελ δηαζέηεη 

θακία ππνδνκή ΑκΔΑ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηεο 

ηνπιάρηζηνλ κία δαπάλε γηα δεκηνπξγία ππνδνκήο ΑκΔΑ (π.ρ. ξάκπα ή 

web site κε πξνδηαγξαθέο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), 

έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ); 

 

Απάληεζε:  χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (Κεθ. 6.3) 

αλαθέξεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ή λα δεζκεπζνχλ φηη ζα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη 
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αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. 

ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία 

πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ι.π.). πλεπψο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ή λα δεκηνπξγήζεη κε ίδηα θεθάιαηα ηηο 

απαηηνχκελεο ππνδνκέο. 

 

34. Μεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο δπλάκεη θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζεσξείηαη λέα επηρείξεζε ή ζπλέρεηα 

πθηζηάκελεο; 

 

Απάληεζε: Δάλ αηνκηθή επηρείξεζε, κεηαβηβαζηεί ζε άιιν πξφζσπν δπλάκεη 

θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, πξφθεηηαη γηα θαζνιηθή δηαδνρή, θαη, θαηαξρήλ, δελ 

ζπληζηάηαη λέα επηρείξεζε, παξά κφλνλ ζπλέρηζε ηεο παιαηάο. Απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ εθ ησλ νπνίσλ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε 

θιεξνλνκηθή δηαδνρή. 

 

35. Κνηλσλία Αζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΟΔ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξφηαζεο ζεσξείηαη λέα επηρείξεζε ή ζπλέρεηα πθηζηάκελεο; 

 

Απάληεζε: Δάλ θνηλσλία δηθαίνπ, ε νπνία, θαηαξρήλ, δελ έρεη λνκηθή κνξθή, 

κεηαηξαπεί, ελ ηνηο πξάγκαζηλ, ζε ΟΔ ή άιιν επηιέμηκν ηχπν επηρείξεζεο, ηφηε, 

ηππηθά ππάξρεη εμ' αξρήο ζχζηαζε λέαο (εηαηξηθήο) κνξθήο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηή 

ζεσξείηαη σο λέα επηρείξεζε. 

 
36. Αλ κηα επηρείξεζε, κεηά ηελ έγθξηζε θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κπεη ππφ ηελ νκπξέια θάπνηνπ franchising ζα είλαη 

επηιέμηκε;  

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο, είηε θαηά ηελ ππνβνιή είηε θαηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξνχλ λα επηδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο Πξνγξάκκαηνο.  

 

37. Αλ κηα εηαηξία παξέρεη ην δηθαίσκα δηθαηφρξεζεο γηα εκπνξηθφ ζήκα ζε 

άιιεο εηαηξίεο (π.ρ. θνχξλνπο) θαη ζέιεη ε ίδηα λα αλνίμεη λέν θαηάζηεκα 

(ελψ είλαη θάηνρνο εκπνξηθνχ ζήκαηνο) είλαη επηιέμηκν ην λέν απηφ 

θαηάζηεκα?  

 

Απάληεζε: ρη δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνθιείνληαη εμ 

νινθιήξνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παξέρνπλ νη ίδηεο. 

 

38. Μηα κεηαπνηεηηθή εηαηξία κε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο πξψησλ 

πιψλ θαη κεραλεκάησλ είλαη επηιέμηκε; 

 

Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκε ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ην 

franchising. 

ε θάζε πεξίπησζε ε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη 

κεραλεκάησλ (θαη θάζε άιιε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν) ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζεί θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

αλσηέξσ. 

 
39. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο ζηηο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ (Παξάξηεκα ΙΙΙ Δλφηεηα Α) 
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Δπελδχζεηο απφ γεσξγνχο ειέγρνληαη γηα ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, κφλν εθφζνλ πινπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 

3 ηνπ ΠΑΑ. 

 Οη απαηηήζεηο γηα ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο αθνξνχλ κφλν ηηο πνιχ κηθξέο, 

θαηά ηνλ Οξηζκφ ΜΜΔ (Παξάξηεκα IV), επηρεηξήζεηο. 

 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ «Μεηαπνίεζε» θαη «Δκπφξην 

& Τπεξεζίεο» δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ κφλν εθφζνλ ν ζπλνιηθφο Π/Τ αιιά 

θαη ην ηειηθά πηζηνπνηεκέλν ζπλνιηθφ θφζηνο νινθιήξσζεο απηψλ ππεξβαίλεη 

ηηο 300.000,00 €. 

 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» δχλαηαη λα 

επηρνξεγεζνχλ, κφλν εθφζνλ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

δελ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Οη εληαζζφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κνξθέο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε Α.Π. 

4424/721/2.6.2010 Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 

2007−2013 γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο 2007−2013» (ΠΑΑ) θαη ηηο ζε απηή νξηδφκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνθάζεηο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

 

40. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πνπ δηέπνπλ ηηο 

επελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο ζε πεξηνρέο ΟΠΑΑΥ (Παξάξηεκα ΙΙΙ Δλφηεηα 

Β) 

 

Δπελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο ειέγρνληαη γηα ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, κφλν εθφζνλ πινπνηνχληαη ζε Πεξηνρέο ΟΠΑΑΥ. 

 Οη απαηηήζεηο γηα ηηο επελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο αθνξνχλ κφλν ηηο πνιχ 

κηθξέο, θαηά ηνλ Οξηζκφ ΜΜΔ (Παξάξηεκα IV), επηρεηξήζεηο. 

 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ «Μεηαπνίεζε» θαη «Δκπφξην 

& Τπεξεζίεο» ζηνπο θιάδνπο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, Δλφηεηα 

Β (νξηδφκελα πεξί Κιαδηθνχ Κξηηεξίνπ) δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ κφλν 

εθφζνλ ν ζπλνιηθφο Π/Τ αιιά θαη ην ηειηθά πηζηνπνηεκέλν ζπλνιηθφ θφζηνο 

νινθιήξσζεο απηψλ ππεξβαίλεη ηηο 300.000,00 €. 

 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» (ΚΑΓ 55) δελ 

ειέγρνληαη σο πξνο ηα Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ (Παξάξηεκα ΙΙΙ) ζηηο 

Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηπείξνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Κξήηεο, Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο ηεο ρψξαο. 

 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεκαηηθήο 

Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο 

Διιάδαο δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ αλεμαξηήησο απαηηήζεσλ Π/Τ εθφζνλ 

αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ’ 

χςνο θαη θαη’ επέθηαζε). ε πεξηπηψζεηο αχμεζεο δπλακηθφηεηαο θαηά ηα 

αλσηέξσ, δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ, κφλν εθφζνλ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο 

κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Οη εληαζζφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κνξθέο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε Α.Π. 

4424/721/2.6.2010 Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 

2007−2013 γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο 2007−2013» (ΠΑΑ) θαη ηηο ζε απηή νξηδφκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνθάζεηο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
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 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

«ΣΟΤΡΙΜΟ» ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο δχλαηαη λα 

επηρνξεγεζνχλ, κφλν εθφζνλ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

δελ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Οη εληαζζφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κνξθέο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε Α.Π. 

4424/721/2.6.2010 Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 

2007−2013 γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο 2007−2013» (ΠΑΑ) θαη ηηο ζε απηή νξηδφκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνθάζεηο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

 
41. Αγξφηεο, ν νπνίνο ζα δηαθφςεη ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

ππνβάιεη πξφηαζε ζην Πξφγξακκα; 

 

Απάληεζε: Γίλεηαη απνδεθηή ε ππνβνιή πξφηαζεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα θαη ελ 

ηνηο πξάγκαζη δελ αζθείηαη αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 
42. Δπηρεηξεκαηίεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην Πξφγξακκα; 

 

Απάληεζε: Η αζθάιηζε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ ζηνλ ΟΓΑ, δελ απνηειεί θαηαξρήλ 

ιφγν απνθιεηζκνχ γηα ηελ ππνβνιή επελδπηηθήο πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα. 

Απαηηείηαη ην Φπζηθφ Πξφζσπν, λα δειψζεη ζηελ πξφηαζή ηνπ αλ είλαη ή φρη 

γεσξγφο θαη ε ηδφηεηα απηή λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 

πξφηαζεο, έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. Tα αλσηέξσ ζα εμεηαζηνχλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. 

 

43. Πφηε ζεσξείηαη φηη μεθηλά ε παξαθνινχζεζε – δηνίθεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ; 

 

Απάληεζε: Η παξαθνινχζεζε/δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηελ έλαξμε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ (δει απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ νη δαπάλεο γηα απηφ). Ωζηφζν 

ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί θάπνηνο φηη κέξνο ηεο δηαρείξηζεο απνηειεί θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηηο ειιείςεηο πνπ πηζαλψο εληνπηζηνχλ ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, 

δει. νπζηαζηηθά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.   

 

44. Δπηρείξεζε ε νπνία δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ 

έδξα ηεο, ζα ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε 

άδεηα. Όιεο νη δαπάλεο ζα αθνξνχλ ην λέν ππνθαηάζηεκα ην νπνίν θαη ζα 

δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Έρεη δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ην 

ππνθαηάζηεκα ή ζα απνξξηθζεί δηφηη ζηελ έδξα ηεο δελ έρεη θαη δελ 

κπνξεί λα πάξεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα; 

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ε πθηζηάκελε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα, δειαδή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ ή λα πξνζθνκίζεη αίηεζε γηα έθδνζε αλαλεσκέλεο άδεηαο εάλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηή πνπ δηαζέηεη δελ είλαη ζε ηζρχ, κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. πλεπψο  ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο είλαη κε επηιέμηκε.  

 

45. ηα θξηηήξηα  

επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη ην πηπρίν λα είλαη ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή δελ καο απαζρνιεί;   
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επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα πξέπεη ε εξγαζηαθή εκπεηξία λα είλαη 

ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή δελ έρεη ζεκαζία; Καη 

Καηάξηηζε. Σα πηπρία, εξγαζηαθή εκπεηξία θαη πηζηνπνηεηηθά θαηάξηηζεο 

αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο;  

 

Απάληεζε:, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΥΙΙΙ 

ηνπ Οδεγνχ δελ πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ζπλάθεηαο ησλ αλσηέξσ κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. 

 

46. Σν βηνγξαθηθφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί ηεθκεξίσζε επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλζεκα, βεβαηψζεηο 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα θηι; 

 

Απάληεζε: Σν βηνγξαθηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο δεισζείζαο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο έγγξαθα (έλζεκα, 

βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθνχ θνξέα θιπ.).  

 

47. Γηα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (ππφδεηγκα ΜΜΔ), ζα πξέπεη λα ειέγρνπκε 

ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα φπσο ζε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα (δειαδή 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη 2012, ρξήζεηο 2012 θαη 2011) ή 

δηαθνξνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ειέγρνπκε κέγεζνο 

επηρείξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2012 θαη 2011 ρξήζεηο 2011 θαη 2010; 

 

Απάληεζε: Δμαηηίαο ελδερφκελεο κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ ηεο ρξήζεο 2012 ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ, ζα ειέγρνληαη νη ρξήζεηο 2010 θαη 2011. Γηα νξηαθέο πεξηπηψζεηο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην 

κέγεζφο ηεο, ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ, κε ππνρξέσζε ππνβνιήο απφ κέξνπο ηεο 

επηρείξεζεο, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ 2012. 

 

48. Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηνλ ΚΑΓ 55.20.11.05 

«Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή 

δηάξθεηα» θαη νη νπνίεο έσο ηηο 30/6/2010 εληάζζνληαλ ζε θαζεζηψο 

απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, πψο 

ππνινγίδνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ηξηεηίαο 2009, 2010, 2011;  

 

Απάληεζε: Ο θχθινο εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΥΙ ηνπ Οδεγνχ. ηελ πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ κε ηεθκαξηά 

εηζνδήκαηα, απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

 

49. Μία επηρείξεζε πνπ έρεη αξλεηηθά θέξδε (δεκίεο) είλαη επηιέμηκε γηα ην 

πξφγξακκα ή ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή; 

 

Απάληεζε: Η χπαξμε αξλεηηθψλ θεξδψλ (δεκηψλ) δελ θαζηζηά απφ κφλε ηεο κηα 

επηρείξεζε πξνβιεκαηηθή. Ο νξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο. Δθφζνλ ε επηρείξεζε δελ 

είλαη πξνβιεκαηηθή ηφηε δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκε γηα λα εληαρζεί ζην 

πξφγξακκα εθφζνλ ηθαλνπνηεί φια ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

50. ην παξάξηεκα VII «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ De 

minimis θαη ηνλ ΓΑΚ (ΔΚ)800/2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο 

Δκπφξην-Τπεξεζίεο, Δμνπιηζκφο θαη Δγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αλαγξάθεηαη Οηθνδνκηθέο 

θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
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θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα είηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είηε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Έρεη γίλεη θάπνηα ιάζνο δηαηχπσζε; 
 

Απάληεζε: Η αλαθνξά ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα έγηλε εμαηηίαο ηππνγξαθηθνχ 

ιάζνπο. Καη ζην εκπφξην ππεξεζίεο είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο «Οηθνδνκηθέο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα είηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είηε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». 

 

51. Ο ΦΠΑ ζε εηαηξείεο πνπ απαιιάζζνληαη, είλαη επηιέμηκνο ζηνλ ζπλνιηθφ 

επηρνξεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ; 

 

Απάληεζε: χκθσλα κε ην Άξζξν 28 ηεο κε Α.Π. 14053/ΔΤ1749/27.03.2008 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΦΔΚ 

540Β/27.03.2008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε 

εθ’ φζνλ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν. πλεπψο ν ΦΠΑ είλαη 

επηιέμηκνο ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαιιάζζνληαη. 

 

52. Δπηρείξεζε πνπ κεηαβηβάζηεθε ζήκεξα απφ ηνλ παηέξα ζηνλ πηφ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο, ζα αμηνινγεζεί σο πθηζηάκελε;  

 

Απάληεζε: Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί ν ηξφπνο κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο. Η 

κεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί θαηά δχν ηξφπνπο: 

α) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο πσιείηαη κέξνο ή ην ζχλνιν απηήο (ν 

εμνπιηζκφο, ην ζήκα, νη πειάηεο θαη ν αέξαο), θαη κεηά ν επηρεηξεκαηίαο 

ζπληαμηνδνηείηαη, β) είηε θιείλεη ηα βηβιία ηνπ, πξνρσξά ζε απηνπαξάδνζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη κεηά σο θπζηθφ πξφζσπν πξνζσπηθά κεηαβηβάδεη ηα 

επηκέξνπο ή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο (εμνπιηζκφο θαη πειαηνιφγην).  

Αλαιφγσο ηνπ εάλ κεηαβηβάδεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο απηήο θαη εάλ αλαιακβάλεηαη 

ε ζπλέρηζε ή ε ελζσκάησζε ηκήκαηνο ηεο ζε άιιε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε ζα 

ζεσξεζεί ζπλέρεηα ηεο πθηζηάκελεο ή λέα. Θα έρνπκε ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο, 

εάλ κεηαβηβαζζεί ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο, θαη αλαιεθζεί σο ηέηνηα απφ ηνλ 

άιιν επηρεηξεκαηία, ελ πξνθεηκέλσ ηνλ πηφ. Άιισο, έρνπκε επηρείξεζε, ε νπνία 

απνθηά κελ επηκέξνπο ζηνηρεία (εμνπιηζκφ, πειάηεο ή άιια ζηνηρεία) 

πξνυθηζηάκελεο αιιά παξακέλεη δηαθξηηή θαηά ηα ινηπά επηρείξεζε 

 

Σημείωζη: Οι παπούζερ απανηήζειρ ζςνιζηούν απλέρ διεςκπινίζειρ και δεν 

ζςνιζηούν ηποποποίηζη ηων όπων και πποϋποθέζεων ηηρ Πποκήπςξηρ, ηος 

Οδηγού ηηρ παπούζαρ Δπάζηρ και ηων Παπαπηημάηων ηούηων. 

 


