




1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
1. Ερώτηση: 

Επιχείρηση που ήταν ατομική στις 31.12.2015 και έχει αλλάξει μορφή μετά τις 31.12.2015 
(π.χ. έχει γίνει ΟΕ), μπορεί να υποβάλλει πρόταση; 
Προτεινόμενη απάντηση: 
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας 
επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η 
περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα 
η εταιρία αυτή (η Ο.Ε. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία 
ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να 
υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η Ο.Ε. στο παράδειγμα), η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, 
έχει ιδρυθεί μετά τις 31.12.2015 (προϋπόθεση ένταξης στην δράση). 

2. Ερώτηση: 
Επιχείρηση λιανικού εμπορίου η οποία τηρεί τις προϋποθέσεις υποβολής πρότασης θέλει να 
υποβάλλει στο επενδυτικό της σχέδιο δαπάνες οι οποίες αφορούν τόσο το υπάρχον 
κατάστημα λιανικού εμπορίου όσο και το υπό ίδρυση υποκατάστημα. Οι δαπάνες του υπό 
ίδρυση υποκαταστήματος είναι επιλέξιμες (π.χ. αγορά βιτρινών, κλιματιστικών, ψυγείων 
κ.τ.λ.); 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Οι δαπάνες στο υπό ίδρυση υποκατάστημα λιανικού εμπορίου είναι επιλέξιμες, δεδομένου 
ότι δηλώνονται και οι 2 τόποι υλοποίησης στο υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο. Σε κάθε 
περίπτωση δε θα πρέπει η εν λόγω επιχείρηση και το υποκατάστημα να αφορούν σε 
οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, και να 
εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους 
και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in 
shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).  

3. Ερώτηση: 
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια τράκτορα και θαλάμου;  
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η αγορά τράκτορα είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2 «Μηχανήματα - εξοπλισμός» ως 
μεταφορικό μέσο, δεδομένου ότι θα συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας 
επαγγελματικής χρήσης. Όσο για το θάλαμο πρόκειται για επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 
«Μηχανήματα - εξοπλισμός». Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται η 
αναγκαιότητα των παραπάνω δαπανών, και να αποδεικνύεται ότι η προμήθειά τους οδηγεί 
σε διαφοροποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας/διαδικασίας της επιχείρησης. 

4. Ερώτηση: 
Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση του προγράμματος ΄΄ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ΄΄  σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 δεν είναι επιλέξιμες οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 
Ωστόσο στη σελίδα 14 του οδηγού υπάρχει η παρακάτω σημείωση: 
 «Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι 
αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή 
περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 
εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι 
οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
ΕΕ 1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του 
κανονισμού ΕΕ 1407/2013». 
Mία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε κωδικούς μη επιλέξιμους, όπως αυτούς της 
πρωτογενούς  παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλλά και σε κωδικούς επιλέξιμους 
σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, μπορεί να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα 



αρκεί οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους 
επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που ξεκινούν με ΚΑΔ 
01, 02 και03, και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους 
κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που 
χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους 
τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 δεν 
τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 
1407/2013. Συνεπώς είναι εν δυνάμει επιλέξιμη η επιχείρηση. 
 

2. ΚΑΔ 
5. Ερώτηση: 

Εάν επιχείρηση (υφιστάμενη) διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και έναν μη 
επιλέξιμο ΚΑΔ, τότε μπορεί να αιτηθεί στη Δράση; Θα πρέπει να διαγράψει τον μη επιλέξιμο 
ΚΑΔ από τις δραστηριότητές της μέχρι την ημερομηνία πριν την αίτηση της στη δράση;  
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Εφόσον διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την δημοσίευση της προκήρυξης, και πληροί τις 
υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις τότε ΝΑΙ είναι επιλέξιμη. Η δραστηριοποίηση της 
επιχείρησης και σε μη επιλέξιμους για την δράση ΚΑΔ δεν καθιστά την επιχείρηση μη 
επιλέξιμη. Ωστόσο η επένδυση θα πρέπει να αφορά τον/τους ΚΑΔ επένδυσης και τόσο αυτό, 
όσο και η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και ελέγχου. 
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν ανενεργοί ΚΑΔ συστήνεται η διακοπή τους. 
 

6. Ερώτηση: 
Αναφορικά με το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», επιχείρηση η οποία πληροί τις 
λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, διαθέτει δευτεροβάθμιο ΚΑΔ και δεν έχει προχωρήσει σε 
εξειδίκευση συγκεκριμένων τεταρτοβάθμιων ΚΑΔ οι οποίου είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα. 
Δεδομένης της ημερομηνίας απόκτησης επιλέξιμου ΚΑΔ, η επιχείρηση μπορεί να 
προχωρήσει σε εξειδίκευση συγκεκριμένων 4βάθμιων μετά την ημερομηνία προκήρυξης του 
προγράμματος; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι, μπορεί και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον διέθετε επιλέξιμο 
δευτεροβάθμιο ΚΑΔ πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. 

7. Ερώτηση: 
Αναφορικά με το πρόγραμμα «Eκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», επιχείρηση η οποία διέθετε 
επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης μπορεί να υλοποιήσει την 
επένδυση στον υφιστάμενο ΚΑΔ και σε ΚΑΔ επιλέξιμο που θα λάβει αμέσως μετά την 
απόφαση υπαγωγής? 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Απαραίτητη προϋπόθεση του προγράμματος «Eκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» είναι η υποψήφια 
επιχείρηση να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Κατά 
συνέπεια η επιχείρηση μπορεί μετά την υποβολή της αίτησης να προβεί σε προσθήκη νέου 
ΚΑΔ. 

8. Ερώτηση: 
Είναι επιλέξιμη υφιστάμενη επιχείρηση που δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος αλλά θα τον αποκτήσει πριν την υποβολή 



πρότασης? 
 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Υφιστάμενη επιχείρηση - βάσει της αναλυτικής πρόσκλησης - είναι όποια έχει συσταθεί πριν 
την 1/1/2016, και η οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 
διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ από ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Συνεπώς η παραπάνω υφιστάμενη επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη 
στη δράση. 
 

9. Ερώτηση: 
Επιχείρηση δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην «Υλοτομία Ακατέργαστης Ξυλείας» (ΚΑ∆ 
02.20.10.10), ο οποίος όμως δεν είναι ο ΚΑ∆, για τον οποίο η επιχείρηση διατίθεται να κάνει 
επένδυση. Στην εν λόγω πρόσκληση υπάρχει περιορισμός σχετικά με της επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, δεν 
αναφέρεται όμως πουθενά κάποιος περιορισμός σχετικά με επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο τομέα της υλοτομίας. Είναι η επιχείρηση επιλέξιμη να καταθέσει 
πρόταση; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Εφόσον η επιχείρηση έχει ήδη ενεργό τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, (πλην του μη 
επιλέξιμου 02), και το σύνολο του επενδυτικού της σχεδίου περιλαμβάνει δαπάνες που 
αφορούν τον επιλέξιμο ΚΑΔ, τότε είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα του ΠΕΠ “Εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής 
υπηρεσιών”, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση 
του κόστους, και ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που 
χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 1407/2013. 
 

3. ΔΑΠΑΝΕΣ 
10. Ερώτηση: 

Υπάρχει η εταιρία Α η οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει κτηριακές δαπάνες σε 
υφιστάμενο κτίριο. Μέρος του κτιρίου ήταν αυθαίρετο αλλά νομιμοποιήθηκε σύμφωνα με 
την παρούσα νομοθεσία. Δύναται να επιχορηγηθούν οι κτηριακές δαπάνες στο τμήμα αυτό; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι. Δεδομένου ότι το αυθαίρετο τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου έχει νομιμοποιηθεί , 
δύναται να επιχορηγηθούν κτιριακές δαπάνες και στο τμήμα αυτό. 

11. Ερώτηση: 
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια φωτοβολταϊκών αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
επιχείρησης; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος είναι επιλέξιμη 
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

12. Ερώτηση: 
Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε επιλέξιμους ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου 
(δευτερεύοντες), ενώ παράλληλα διαθέτει μη επιλέξιμο ΚΑΔ μεταποίησης (κύριος), λόγω της 
μερικής επεξεργασίας συγκεκριμένου μηχανήματος που πλέον εμπορεύεται και στο 
παρελθόν κατασκεύαζε. Επιπρόσθετα, όπως τεκμηριώνεται από τα επίσημα φορολογικά 
έντυπα της επιχείρησης, πλέον του 80% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από την 
εμπορική δραστηριότητα. 
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην επέκταση των υφιστάμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων της επιχείρησης με τη δημιουργία και τον εξοπλισμό νέων γραφείων καθώς 
και η δημιουργία εκθεσιακού χώρου για την προβολή πρωτίστως των μηχανημάτων που 
εμπορεύεται αλλά και του μοναδικού μηχανήματος που μεταποιεί (μερικώς). Σημειώνεται 



ότι στην επένδυση δεν θα περιλαμβάνονται ενέργειες που σχετίζονται με την μεταποιητική 
δραστηριότητα της επιχείρησης.  Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο στην 
ανωτέρω δράση; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμές εφόσον εξυπηρετούν και την δραστηριότητα της 
επένδυσης. Από την στιγμή που ο εκθεσιακός χώρος καθώς και ο εξοπλισμός γραφείου 
αναφέρονται και στον επιλέξιμο ΚΑΔ, οι συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να πιστοποιηθούν.  
 

4. ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
13. Ερώτηση: 

Αναφορικά με την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση που 
ατομικές επιχειρήσεις δεν τηρούν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, αλλά 
χρησιμοποιούν λογαριασμό ταμιευτηρίου; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όλες οι επιχειρήσεις (και οι ατομικές) είναι υποχρεωμένες να διατηρούν επαγγελματικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Ως εκ τούτου μόνο τέτοιοι θα γίνονται δεκτοί. Επαγγελματικοί 
νοούνται και όσοι έχουν δηλωθεί ως τέτοιοι στην ΑΑΔΕ. 
 

14. Ερώτηση: 
Επιχείρηση (δυνητικός δικαιούχος), διαθέτει ποσό σε λογαριασμό που διατηρεί σε Ίδρυμα 
Ηλεκτρονικού Χρήματος (π.χ. Viva Wallet, Paypal), μπορεί αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί 
για απόδειξη κάλυψης της ιδίας συμμετοχής; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι, εφόσον το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην χώρα 
εγκατάστασής του και ισχύουν όσα ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος για την κάλυψη 
ιδίας συμμετοχής με μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών. 
 

15. Ερώτηση: 
Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης Ιδιωτικής Συμμετοχής που τίθεται ως 
προϋπόθεση συμμετοχής στις Δράσεις; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά 
στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής. Η 
Ιδιωτική Συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα 
Δημόσια Χρηματοδότηση. Σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: Αιτούμενος 
Συνολικός Π/Υ: 100.000€ Αναλογούσα (με ποσοστό επιχορήγησης 50%) Δημόσια 
Χρηματοδότηση: 50.000€. Απαιτούμενη Αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή: (100.00-50.000) 
50.000€. Οπότε 50.000,00€ * 60% = 30.000,00€. Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση να 
προσκομιστούν στοιχεία εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των 
30.000,00€. 
 

16. Ερώτηση: 
H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών 
επαγγελματικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα υπόλοιπα τράπεζας εξωτερικού είναι 
δυνατή αρκεί να προέρχεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην 
χώρα εγκατάστασής του. 
 

17. Ερώτηση: 
Γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές από το ΤΣΜΕΔΕ για τη λήψη προκαταβολής; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι, γίνονται αποδεκτές. 
 
 



 
 
 
 

18. Ερώτηση: 
Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο διάστημα πρέπει να αφορούν οι 
βεβαιώσεις; 
Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, 
που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για τους τρεις 
κλεισμένους μήνες, που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και 
δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης ,(η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες). 
Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 25/2/2019. Η βεβαίωση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, ενώ δύναται να 
συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους και ολόκληρους μήνες, 
έως 12), μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019. 
Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως 
(να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην 
ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς 
τεκμηρίωση). 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Οι τραπεζικές βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον στο τρίμηνο που 
προηγείται της υποβολής της πρότασης. Στο παράδειγμα θα πρέπει στην βεβαίωση, να 
περιλαμβάνεται τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ήτοι 1/10/2018 έως 
31/12/2019.  
Αναφορικά με τις ατομικές επιχειρήσεις ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι είτε όψεως είτε 
να είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ. 
 
 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
19. Ερώτηση: 

Μετά και τον νόμο 4387/2016 και την εγκύκλιο 17/2017 του ΕΦΚΑ όσοι: 
• Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες και αμείβονται 
αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. 
• απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε 
άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. 
υπηρεσίες. 
• Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές 
υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ.  
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι εμπίπτουν στην προαναφερθείσες διατάξεις 
αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί και φορολογικά και ασφαλιστικά, χωρίς βέβαια αυτό να τους 
καθιστά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, συγκεκριμένο ωράριο κλπ. 
δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργατικού δικαίου. Οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές 
απεικονίζονται και στις μηνιαίες Α.Π.Δ. Παρόμοια αντιμετώπιση ορίστηκε και για τους 
αμειβόμενους με τίτλο κτήσης, με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 14/2019, με την επιπλέον 
επεξήγηση του υπολογισμού και των ημερών ασφάλισης. Η ερώτηση είναι αν οι δύο αυτές 
κατηγορίες (αμειβόμενοι με ΔΠΥ, και αμειβόμενοι με Τίτλο Κτήσης), κάθε μια χωριστά ή και 
οι δύο θα πρέπει να υπολογίζονται, και με ποιον τρόπο, στον αριθμό ΕΜΕ της κάθε 
επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένες κατηγορίες δεν απεικονίζονται σε πίνακα 
προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ, και πιο αναλυτικά του άρθρου 5,ως 
εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση νοούνται: 
α) οι μισθωτοί.  



β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 
εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο. 
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες.  
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 
οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση. 
Επιπλέον, για τον έλεγχο του στόχου των 2 ΕΜΕ, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ της πρόσκλησης, ζητώνται τα κάτωθι απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 
1. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που 
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  
2. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική 
Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με 
τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  
Συνεπώς, εάν δεν απεικονίζονται στους πίνακες προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας οι 
εργαζόμενοι μιας εταιρίας (ανεξαρτήτως του καθεστώτος πρόσληψης-απασχόλησης), τότε 
δε δύναται να συνυπολογισθούν στα απαραίτητα 2 ΕΜΕ για την κάλυψη της προϋπόθεσης 
συμμετοχής, και την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα. 

20. Ερώτηση: 
1) Α. Μπορεί να κατατεθεί πρόταση με οικονομικά στοιχεία 2017 και προς τα πίσω ή θα 
πρέπει να αναμένουμε να κατατεθούν οι δηλώσεις για το 2018 και μετά να υποβληθούν οι 
προτάσεις; 
Β. Στο πεδίο ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ζητάει η ανάλυση του οδηγού 
(Παράρτημα Ι) έρευνα αγοράς-προβλέψεις εσόδων-εξόδων. Για επενδυτικά σχέδια των 
30.000 και 50.000€ θέλετε έρευνα τοπικής αγοράς; Έρευνα αγοράς του κλάδου γενικότερα; 
Της περιφέρειας εφόσον υπάρχει διαθέσιμη για τον συγκεκριμένο κλάδο; Θα αναγνωρίσετε 
στοιχεία τελευταίας 3τίας, 5ετίας ή όποια υπάρχουν διαθέσιμα; Μιας και είναι το μοναδικό 
υποκειμενικό κριτήριο, μήπως θα έπρεπε να  ερμηνεύατε κάπως τι ακριβώς θα θέλατε στο 
συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να βοηθήσετε τόσο εμάς όσο και τους αξιολογητές; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Α. Δε γίνονται δεκτές υποβολές προτάσεων χωρίς τα υποβεβλημένα οικονομικά στοιχεία του 
2018. Συνεπώς θα πρέπει πρώτα να κατατεθούν οι δηλώσεις του 2018, και μετά να 
υποβληθούν τα εκάστοτε επιχειρηματικά σχέδια. 
Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολογική διαδικασία είναι ίδια και απαραίτητα 
για κάθε επενδυτικό σχέδιο, και δε διαφοροποιούνται αναλόγως του προϋπολογισμού. 
Συνεπώς ότι κρίνεται σημαντικό (προβλέψεις εσόδων-εξόδων, έρευνα αγοράς γενική ή 
κλαδική, κτλ) για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην υποβληθείσα πρόταση. 
 

6. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
21. Ερώτηση: 

Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, για 
ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ΄ επέκταση να λάβουν 
υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις κάτωθι 
χρήσεις: 
01/07/2015 με 30/06/2016 
01/07/2016 με 30/06/2017 
01/07/2017 με 30/06/2018 
 

22. Ερώτηση: 



Η Φορολογική ενημερότητα που αναφέρεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 
προγράμματος, θα πρέπει να αναγράφει ότι εκδίδεται για ποιόν σκοπό; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να αναγράφει «για κάθε νόμιμη χρήση 
εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης», και 
να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης. 


