
Τροποποίηση του εγκεκριμένου αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων 
που δημοσιεύτηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 3000 στις 30-05-2019. 
 

1. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 8 ως εξής: «Εφόσον στο τέλος της επένδυσης η 
επιχείρηση προσκομίσει νέο σήμα με αύξηση αστεριών/κλειδιών, τότε οι δαπάνες που 
περιγράφετε είναι επιλέξιμες στα πλαίσια της δράσης, εφόσον τεκμηριωθεί κατά την 
υποβολή και επιβεβαιωθεί κατά την αξιολόγηση η χρηματοδότηση ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ». 
 

2. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 12 ως εξής: «Η αγορά τράκτορα είναι επιλέξιμη 
στην κατηγορία 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, δεδομένου ότι θα συνοδεύεται από την 
απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. 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». 

 
3. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 13 ως εξής: «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».  

 
4. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 19 ως εξής: «Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο 

το έργο πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο αφορά αρχική επένδυση. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο διαχείρισης της πρότασης π.χ. 
με προσκόμιση τιμολογίων και έλεγχο λογιστικών καταγραφών για το διάστημα από την 
έναρξη δραστηριότητας μέχρι την υποβολή, ότι η επιχείρηση έχει ξεκινήσει την 
επένδυση προτού την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, δηλαδή δεν υφίσταται 
χαρακτήρας κινήτρου, θα οδηγηθεί σε απένταξη». 
 

5. Προστίθενται στο τέλος της απάντησης που αφορά στην ερώτηση 16 οι εξής προτάσεις: 
«Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει σαφής λογιστικός διαχωρισμός και να διασφαλίζεται ότι 
δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση δαπάνης. Η επένδυση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος 
ενιαίου επενδυτικού σχεδίου μαζί με την επένδυση που ενισχύθηκε με την 
εργαλειοθήκη, προκειμένου να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου». 

 
6. Αποσύρεται η ερώτηση 21. 

 
7. Η απάντηση της ερώτησης 26 διαμορφώνεται ως εξής: «Για να είναι δυνατή η 

πιστοποίηση δαπανών στην υφιστάμενη μονάδα, οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να 
αφορούν είτε σε επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης (επέκταση ορόφων, αύξηση δυναμικότητας, κτλ), είτε στη θεμελιώδη 



αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της εν λόγω υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης (πχ νέες υπηρεσίες, αύξηση αστεριών/κλειδιών). Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατά την υποβολή και επιβεβαιωθεί κατά την 
αξιολόγηση η χρηματοδότηση ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ». 

 
8. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 28 ως εξής: «Εφόσον πληρούνται οι λοιπές 

προϋποθέσεις (αρχική επένδυση, χαρακτήρας κινήτρου, κ.λ.π.), μπορούν να 
προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και δεδομένου ότι το αυθαίρετο τμήμα 
του υφιστάμενου κτιρίου έχει νομιμοποιηθεί, δύναται να επιχορηγηθούν κτιριακές 
δαπάνες και στο τμήμα αυτό». 
 

9. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 29 ως εξής: 
από «Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 
επιλέξιμη αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης», 
σε «Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος δεν είναι 
επιλέξιμη βάσει του Οδηγού του Προγράμματος σε καμία περίπτωση». 
 

10. Αποσύρεται η ερώτηση 31. 
 
11. Διόρθωση της απάντησης στην ερώτηση 34 ως εξής: «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: 500.000€ Αναλογούσα (με ποσοστό επιχορήγησης 45%) Δημόσια Χρηματοδότηση: 
225.000€. Απαιτούμενη Αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή: (500-225) 275.000€. Οπότε 
275.000,00€ * 60% = 165.000,00€. Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση να 
προσκομιστούν στοιχεία εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο 
των 165.000,00€. Επιπλέον, τουλάχιστον το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής, δεν πρέπει 
να περιέχει καμίας μορφής ενίσχυση». 

 
12. Διόρθωση της τελευταίας παραγράφου όσον αφορά στην απάντηση της ερώτησης 56 ως 

εξής: «Συγκεκριμένα για Τουριστικές επιχειρήσεις επιλέξιμα είδη επενδυτικών σχεδίων 
είναι αυτά που περιλαμβάνουν επέκταση δυναμικότητας, προσθήκη υπηρεσιών που δεν 
διέθετε κ.λ.π.». 

 
13. Αποσύρεται η ερώτηση 60. 

 
14. Αποσύρεται η ερώτηση 65. 

 
15. Προστίθεται η ερώτηση 71. 

 
 
 



Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, το αρχείο επικαιροποιείται και 
διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
 
 
1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
 
1. Ερώτηση: 
Μεταποιητική επιχείρηση ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα ώστε να αυξήσει την 
παραγωγική δυναμικότητά της, μέσω της προσθήκης μηχανημάτων παραγωγής ή 
συσκευασίας ή αποθήκευσης. Με ποιόν τρόπο τεκμαίρεται η αύξηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας, τόσο κατά την υποβολή, όσο και κατά την πιστοποίηση του έργου; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Τόσο κατά την υποβολή, όσο και κατά την πιστοποίηση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 
(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) από αρμόδιο μηχανικό με καταγραφή του 
παραγωγικού εξοπλισμού (μηχανημάτων), και των παραγόμενων προϊόντων, ώστε να είναι 
εφικτή η αντιπαράθεση στον τελικό έλεγχο και η επιβεβαίωση της ύπαρξης ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. Σημειώνεται ότι στον τελικό έλεγχο θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια 
λειτουργίας 
στην οποία να περιέχεται η ισχύς των νέων μηχανημάτων 
παραγωγής/συσκευασίας/αποθήκευσης. 
 
2. Ερώτηση: 
Τουριστική επιχείρηση η οποία διαθέτει τουριστικά καταλύματα τα οποία όμως δεν είναι 
στον ίδιο οικόπεδο ως ενιαίο κτίσμα αλλά βρίσκονται σε ξεχωριστούς χώρους στον ίδιο 
οικισμό (υπό την μορφή έδρας και υποκαταστήματος δηλαδή). Μπορεί να υποβάλει 
πρόταση και για τους δύο χώρους; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει την επένδυση σε διαφορετικούς τόπους, εφόσον αυτοί 
βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
3. Ερώτηση: 
H πρώτη έναρξη επιχείρησης πραγματοποιήθηκε το 2012, και έπειτα έγινε διακοπή το 2016 
και εκ νέου έναρξη επιχείρησης λογιστικού και μεσιτικού γραφείου το 2017 έως σήμερα. 
Θα 
ήθελα να συμμετάσχω στο παραπάνω πρόγραμμα "Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και 
τουρισμού", 
προσθέτοντας επιλέξιμο ΚΑΔ για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:  

1) Η επιχείρησή μου θα θεωρηθεί νέα, υπό σύσταση ή υφιστάμενη; 
2) Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια θα θεωρούνται ως μια και ανεξάρτητη ή συνδεδεμένα 
με το λογιστικό γραφείο 
3) Θα πρέπει να είμαι μοναδικός δικαιούχος και πρώτο όνομα στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς από όπου θα παρθεί η τραπεζική βεβαίωση για την ίδια συμμετοχή, 
ή απλά συνδικαιούχος; 



 
 
 

Προτεινόμενη Απάντηση: 
Αρχικά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι βασική προϋπόθεση συμμετοχής για το πρόγραμμα 
"Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης και τουρισμού" είναι η επιχείρηση να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο 
ΚΑΔ 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διαπιστώσετε 
ότι ένας τουλάχιστον ΚΑΔ της επιχείρησης ήταν επιλέξιμος κατά το συγκεκριμένο διάστημα. 

1) Σύμφωνα με την νέα ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης (2017), θεωρείται νέα 
για το πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». 
2) Εφόσον δεν δημιουργείται νέα επιχείρηση (νέο ΑΦΜ) η επιχείρηση είναι μια 
ενιαία και δεν θεωρείται συνδεδεμένη με την παραπάνω νέα επιχείρηση. Εφόσον 
δημιουργήσετε νέα επιχείρηση (αναγκαστικά νομική μορφή) τότε θα πρέπει να 
εξεταστεί η συνδεσιμότητα με την ατομική σας. 
3) Μπορείτε να είστε συνδικαιούχος αρκεί να πρόκειται για επαγγελματικό 
Τραπεζικό λογαριασμό. 

 
4. Ερώτηση: 
Ιδιώτης διαθέτει ημιτελή κτίρια. Δύναται να συσταθεί μετά την έγκριση εταιρία η οποία να 
υπενοικιάσει αυτά τα κτίρια ώστε να αποπερατωθούν και τελικά να γίνουν τουριστικό 
κατάλυμα; Γενικά η αποπεράτωση ημιτελών κτιρίων είναι επιλέξιμη δεδομένου ότι θα 
υπάρχει άδεια οικοδομής όπου θα έχει υλοποιηθεί μέρος ενεργειών που θα περιγράφονται 
στην άδεια αυτή; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Είναι δυνατή η αποπεράτωση ημιτελών κτιρίων με υφιστάμενη οικοδομική άδεια 
δεδομένου 
ότι αυτή εμπίπτει στις διατάξεις περί παράτασης οικοδομικών αδειών βάσει των νόμων 
4030/2011, 4067/2012, 4258/2014 και 4368/2016. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
προσκομισθεί, λόγω ανέγερσης/αποπεράτωσης κτιρίου, τίτλος ιδιοκτησίας με μεταγραφή 
αυτού στο υποθηκοφυλακείο, ή συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ετών ΜΕΤΑ από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης, όπου 
θα γίνεται ειδική μνεία τόσο στην εν λόγω υφιστάμενη οικοδομική άδεια, ή/και στα υπό 
κατασκευή ημιτελή κτίρια. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι μεμονωμένες κτιριακές 
επεμβάσεις/υποδομές χωρίς συνολική προμήθεια δαπανών για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν κρίνονται ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος. 
 
5. Ερώτηση: 
Υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες Α και Β με τον ίδιο μέτοχο ή ομάδα κοινών μετόχων 
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με δύο διαφορετικά έργα, για να υλοποιήσουν την 
ανέγερση δύο νέων ξενοδοχειακών μονάδων, με προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα τεκμήρια 
ιδίας συμμετοχής; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 



Εφόσον οι δυο προαναφερθείσες ξενοδοχειακές μονάδες ΔΕΝ λειτουργούν κάτω από το 
ίδιο ΑΦΜ, και πρόκειται για υφιστάμενες επιχειρήσεις, τότε και τα δυο επιχειρηματικά 
σχέδια ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση όμως 
που πρόκειται για υπό σύσταση επιχειρήσεις τότε κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει σε 
ένα επενδυτικό σχέδιο. 
6. Ερώτηση: 
Τουριστική επιχείρηση ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που περιγράφονται την Κ.Υ.Α. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 
43965 (ΦΕΚ 922/Β/14-12-94); 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση των εκάστοτε εν ισχύ 
διατάξεων ορίζονται από το Νόμο. Βάσει της διατύπωσης της εν λόγω ερώτησης, εκτιμούμε 
ότι η επένδυση δεν είναι επιλέξιμη, καθώς αφορά σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και όχι σε ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ υφιστάμενης 
επιχείρησης (Αρχική επένδυση νοείται: η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία 
ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση 
της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της 
παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 
σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης). 
 
7. Ερώτηση: 
Θα ήθελα να ρωτήσω αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που 
παράγουν οίνο από νωπά σταφύλια (οινοποιεία). 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ της πρόσκλησης. 
 
8. Ερώτηση: 
Τουριστική επιχείρηση ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Εφόσον στο τέλος της επένδυσης η επιχείρηση 
προσκομίσει νέο σήμα με αύξηση αστεριών/κλειδιών, είναι επιλέξιμες οι παραπάνω 
δαπάνες στα πλαίσια της Δράσης; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Εφόσον στο τέλος της επένδυσης η επιχείρηση προσκομίσει νέο σήμα με αύξηση 
αστεριών/κλειδιών, τότε οι δαπάνες που περιγράφετε είναι επιλέξιμες στα πλαίσια της 
δράσης, εφόσον τεκμηριωθεί κατά την υποβολή και επιβεβαιωθεί κατά την αξιολόγηση η 
χρηματοδότηση ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. 
 
9. Ερώτηση: 
Η αμοιβή μηχανικού για την έκδοση άδειας δόμησης είναι επιλέξιμη; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η αμοιβή μηχανικού για την έκδοση άδειας δόμησης δεν είναι επιλέξιμη. 



 
10. Ερώτηση: 
Σύμφωνα με το παράρτημα του οδηγού στη σελίδα 24 αναφέρεται: «Σε περίπτωση 
«Αρχικής Επένδυσης», για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαπάνες για την αγορά των στοιχείων 
ενεργητικού από τρίτους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η συναλλαγή 
πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί 
ενίσχυση για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού πριν από την αγορά τους, το κόστος των 
εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με 
την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης». Επιπλέον, στη σελίδα 26 σχετικά με το 
ποιες δαπάνες δεν αποτελούν επιλέξιμες ο οδηγός αναφέρει: «Η αγορά μη οικοδομημένης 
και οικοδομημένης γης». Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αναφορές καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι η αγορά κτηρίου είναι επιλέξιμη δαπάνη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Είναι σωστό; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όχι. Το συμπέρασμα βάσει των παραπάνω σημείων της πρόσκλησης είναι ότι η αγορά 
κτιρίου ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
 
11. Ερώτηση: 
Α) Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής θέλει να υποβάλλει σχέδιο για 
αύξηση δυναμικότητας με μηχανήματα τα οποία όμως καλύπτουν 3 διαφορετικές 
κατηγορίες προϊόντων: 

• παγωτό 
• αρτοποιήματα 
• σφολιατοειδή 

Υπάρχει πρόβλημα, εφόσον επιτυγχάνεται αύξηση δυναμικότητας σε κάθε κατηγορία;  
Β) Επίσης, δεδομένου ότι στην άδεια λειτουργίας της μονάδας η μόνη δυναμικότητα που 
αναφέρεται είναι αυτή των φούρνων αρτοποιίας και όχι η δυναμικότητα σε κιλά 
παραγόμενου προϊόντος, πόσο μάλλον ανά κατηγορία προϊόντος, πως τεκμαίρεται η 
αύξηση 
παραγωγικής δυναμικότητας; Αρκούμαστε στην περιγραφή του έργου ή θα πρέπει να 
προσκομίσουμε δήλωση επιχείρησης ή μηχανικού για την υφιστάμενη και την νέα 
δυναμικότητα; Στην 2η περίπτωση θα πρέπει να διαχωρίζεται η δυναμικότητα ανά 
κατηγορία προϊόντος; 
Γ) Η παραπάνω επιχείρηση θα μπορούσε να υποβάλλει και στο πρόγραμμα λιανικού 
εμπορίου για τα καταστήματα της; Σχεδόν το σύνολο του κύκλου εργασιών του λιανικού 
εμπορίου της προέρχεται από πώληση δικών της προϊόντων. Υπάρχει περιορισμός στην 
φύση των δαπανών που δύναται να ενταχθούν στο ΕΣ; Δηλαδή εντάσσονται δαπάνες που 
εξυπηρετούν και προϊόντα της επιχείρησης πέραν εμπορευμάτων τρίτων; Η ερώτηση 
προκύπτει από το γεγονός ότι δεν γνωρίζω εάν απαιτείται ΚΑΔ λιανικού εμπορίου για 
εταιρίες που εμπορεύονται δικά τους προϊόντα. 
Δ) Τέλος, είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια τράκτορα ή έστω τράκτορα και θαλάμου; 
Δεν 
πωλούνται ως ενιαίο όχημα και ο τράκτορας δεν είναι συνήθως επιλέξιμος στα 
προγράμματα. 



Προτεινόμενη Απάντηση: 
Α) Εφόσον αποδειχθεί ανά δραστηριότητα (παγωτό, αρτοποιήματα, σφολιατοειδή) η 
αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας/επέκταση δυναμικότητας, το σύνολο των δαπανών 
δύναται να επιδοτηθεί. 
Β) Η περιγραφή του έργου δεν καλύπτει από μόνη της τις ανάγκες του προγράμματος. 
Δεδομένου ότι στην άδεια λειτουργίας δε δηλώνεται το σύνολο των μηχανημάτων, και δη 
ανά κατηγορίας προϊόντος, θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής έγγραφα προς απόδειξη της 
αύξησης παραγωγικής διαδικασίας/επέκτασης δυναμικότητας: βιβλίο παραγωγής της 
επιχείρησης για τουλάχιστον 3 προηγούμενα έτη πριν την υποβολή της πρότασης, όπως και 
Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού της επιχείρησης με αναλυτική 
καταγραφή/αναφορά στα υφιστάμενα μηχανήματα και τα αντίστοιχα παραγόμενα 
προϊόντα με τις ποσότητες αυτών. Σαφώς θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανά κατηγορία 
προϊόντος. Γ) Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει και στο πρόγραμμα λιανικού εμπορίου 
για τα καταστήματα της, δεδομένου ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ λιανικού 
εμπορίου πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης, και επιπλέον είναι πλήρως διακριτοί οι 
τόποι 
υλοποίησης της δράσης ΠΕΠ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, με αυτούς της δράσης ΠΕΠ 
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
Δ) Όσον αφορά στις δαπάνες θα πρέπει να περιέχονται στις επιλέξιμες της εκάστοτε 
πρόσκλησης, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. 
 
12. Ερώτηση: 
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια τράκτορα και θαλάμου; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η αγορά τράκτορα είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, δεδομένου ότι 
θα συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. 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. 
 
2. ΚΑΔ 
 
13. 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.  
 
14. Ερώτηση: 
Αναμένεται η προσθήκη νέων επιλέξιμων ΚΑΔ στο πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και 
τουρισμού»; Συγκεκριμένα οι ΚΑΔ 49 και 51 και οι υποκατηγορίες τους καθώς επίσης και οι 
ΚΑΔ σχετικοί με μίσθωση αυτοκινήτων και τη νομική μορφή ΝΕΠΑ (π.χ. 77.11.10 και 
77.21.10.07 και 77.34.10.02) δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα των επιλέξιμων ΚΑΔ, 
παρόλο που γίνεται αναφορά σε δαπάνες σχετικά με τους παραπάνω ΚΑΔ στο σημείο 2 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης. 
 
 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Οι ΚΑΔ 77.11.10 και 77.21.10.07 και 77.34.10.02 δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα 
«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης και τουρισμού». Ωστόσο είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής 
υπηρεσιών». Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους συγκεκριμένους ΚΑΔ 
μπορούν, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, να 
υποβάλλουν αίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα. 
 
15. Ερώτηση: 
Υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση (ίδρυση 2000) διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ μεταποίησης 
10.91.1 αλλά ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικό ΚΑΔ μεταποίησης με 
στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων (ΚΑΔ 10.92.1). Πότε πρέπει να προσθέσει τον εν λόγω 
κωδικό δραστηριότητας; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της 
επιχορήγησης. 
 
16. Ερώτηση: 
Περίπτωση υφιστάμενης μεταποιητικής επιχείρησης, όπου έχει ήδη υποβάλει επενδυτική 
πρόταση στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας με τον επιλέξιμο ΚΑΔ 25.62 
μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση και στο πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(μεταποίηση) που αφορά τον ίδιο ΚΑΔ για διαφορετικές δαπάνες (μηχανήματα)? Υπάρχουν 
περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη? 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι, είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης στο πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας (μεταποίηση), δεδομένου ότι αφορά σε τελείως διαφορετικές δαπάνες. 
Επιπλέον θα πρέπει η επένδυση που θα υποβληθεί στο εν λόγω πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας (μεταποίηση) να αφορά σε αρχική επένδυση, ώστε να ικανοποιείται ο 
περιορισμός του κανονισμού 651/2014 (Αρχική επένδυση νοείται: η επένδυση σε ενσώματα 
και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής 



εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε 
προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της   
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης). Τέλος, και βάσει 
της πρόσκλησης της δράσης (σελ. 16) σημειώνεται ότι «Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται 
κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός 
τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιτούμενη ενίσχυση μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο προκειμένου να προσαρμόζεται αντίστοιχα 
το ποσοστό ενίσχυσης εφόσον απαιτείται». 
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει σαφής λογιστικός διαχωρισμός και να διασφαλίζεται ότι δεν 
υπάρχει διπλή χρηματοδότηση δαπάνης. 
Η επένδυση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος ενιαίου επενδυτικού σχεδίου μαζί με την 
επένδυση που ενισχύθηκε με την εργαλειοθήκη, προκειμένου να πληρείται ο χαρακτήρας 
κινήτρου. 
 
17. 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. 
 
18. Ερώτηση: 
Ποιες μορφές τουριστικών καταλυμάτων είναι επιλέξιμες και με ποιες προϋποθέσεις 
Δυναμικότητας; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όλες οι μορφές τουριστικών καταλυμάτων είναι επιλέξιμες δεδομένου ότι θα έχουν/ή θα 
καταλήγουν σε σήμα λειτουργίας ΕΟΤ, και θα πληρούν όλες τις οριζόμενες προϋποθέσεις 
που ορίζουν τόσο οι νόμοι περί τουριστικών καταλυμάτων, όσο και η πρόσκληση της εν 
λόγω δράσης. 
 
19. Ερώτηση: 
Υφιστάμενη επιχείρηση με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ 33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) επιθυμεί να υποβάλει στο πρόγραμμα 
Μεταποίηση Τουρισμός για νέα τουριστική μονάδα. 
Η επιχείρηση επίσης διαθέτει τον ΚΑΔ 55201104 με έναρξη 20/12/2018, χωρίς να διαθέτει 
σχετικό σήμα (άδεια λειτουργίας) και χωρίς να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δαπάνη 
για την συγκεκριμένη τουριστική δραστηριότητα, κάτι που τεκμαίρεται και από το ισοζύγιο 
της επιχείρησης. 
Είναι επιλέξιμο το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο; 



Προτεινόμενη Απάντηση: 
Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο το έργο πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό 
σχέδιο αφορά αρχική επένδυση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο 
διαχείρισης της πρότασης π.χ. με προσκόμιση τιμολογίων και έλεγχο λογιστικών 
καταγραφών για το διάστημα από την έναρξη δραστηριότητας μέχρι την υποβολή, ότι η 
επιχείρηση έχει ξεκινήσει την επένδυση προτού την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, 
δηλαδή δεν υφίσταται χαρακτήρας κινήτρου, θα οδηγηθεί σε απένταξη. 
 
20. Ερώτηση: 
Επιχείρηση η οποία έχει πραγματοποιήσει έναρξη στις 24/12/2018 με κύριο ΚΑΔ τον 
41.20.20.01 - Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών 
(ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, ενώ 
στις 29/01/2019 πρόσθεσε τους ΚΑΔ: 
- 47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 
- 56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 
- 56.10.11.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς 
ζωντανή μουσική με παροχή σερβιρίσματος 
- 56.10.19.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος 
- 47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων 
- 47.91.22.00 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 
H επιχείρηση θέλει να πραγματοποιήσει επένδυση στον κλάδο του τουρισμού 
(ενοικιαζόμενα δωμάτια) σε νέα διεύθυνση και για το λόγο αυτό έχει βάλει από την έναρξη 
της κιόλας ως κύριο ΚΑΔ τον 41.20.20.01 όπου μετά την αποπεράτωση θα τον αλλάξει σε 
ΚΑΔ 55.20.11.03 (δεν τον διαθέτει έως σήμερα) ενώ για τον ΚΑΔ 41.20.20.01 δεν έχει 
πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ούτε έχει εκδοθεί έως σήμερα κάποια άδεια. Η 
επιχείρηση για τους υπόλοιπους ΚΑΔ που έχει βάλει ως δευτερεύουσες δραστηριότητες 
στις 29/01/2019 διαθέτει: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την καφετέρια (ΚΑΔ:56.30), και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το εστιατόριο καφέ (ΚΑΔ:56.10). 
Η επιχείρηση θέλει να πραγματοποιήσει δημιουργία νέας επιχείρησης ως υποκατάστημα 
στην ήδη υπάρχουσα επιχείρηση. Παρακαλώ να μας επιβεβαιώσετε αν μπορεί να υποβάλει 
αίτηση υπαγωγής στη δράση του ΠΕΠ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ως νέα επιχείρηση. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως κωδικό δραστηριότητας τον 41.20.20.01 
-Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών με σκοπό 
ανέγερση κτιρίου, αλλά πριν την τελική εκταμίευση θα πρέπει να έχουν προσθέσει τον ΚΑΔ 
που θα δηλωθεί ως επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση η επένδυση που αφορά την επιλέξιμη 
δραστηριότητα θα πρέπει να ξεκινήσει μεταγενέστερα της ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης, καθώς σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της επένδυσης το 
αντίθετο, το έργο θα οδηγείται σε απένταξη. 
 
 
3. ΔΑΠΑΝΕΣ 



 
21. Ερώτηση: 
Αποσύρεται η ερώτηση. 
 
22. Ερώτηση: 
Θερμομόνωση υφιστάμενου κτιρίου παραγωγής και διοίκησης (κατασκευή εξωτερικού 
κελύφους) για την μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της επιχείρησης δύναται να 
συμπεριληφθεί στις δαπάνες ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνεται και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για αύξηση δυναμικότητας; 
 
 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η θερμομόνωση υφιστάμενου κτιρίου παραγωγής και διοίκησης δεν θεωρείται αρχική 
επένδυση διότι, δεν εμπίπτει σε καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
ορισμό της αρχικής επένδυσης προκειμένου η εν λόγω επένδυση να χαρακτηριστεί αρχική. 
(Αρχική επένδυση νοείται: η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε 
σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της 
δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της 
παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 
σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης). Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για αρχική επένδυση 
σε υφιστάμενη επιχείρηση, επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο αυτές που αφορούν την «αρχική 
επένδυση» και όχι οι δαπάνες εκσυγχρονισμού (π.χ. ανακαίνιση, αντικατάσταση 
εξοπλισμού) των υφιστάμενων υποδομών της επιχείρησης. 
 
23. Ερώτηση: 
Με δεδομένο ότι πρακτικά δεν υπάρχει η δυνατότητα έως ότου καταστεί διαθέσιμη η 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω TAXIS του 2018, μπορεί να προχωρήσει 
επενδυτής σε δαπάνη αγοράς μηχανημάτων, με προγενέστερη αλλά μετά την προκήρυξη 
του προγράμματος ημερομηνία αγοράς και να υποβάλλει την πρόταση του μεταγενέστερα; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επένδυση έχει 
ξεκινήσει πριν την υποβολή της πρότασης, τότε δεν υφίσταται χαρακτήρας κινήτρου και το 
επενδυτικό σχέδιο καθίσταται μη επιλέξιμο στο σύνολο του. 
 
24. Ερώτηση: 
Μεταποιητική επιχείρηση ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε επέκταση των κτιριακών της 
υποδομών, μέσω της προσθήκης επιπρόσθετου χώρου αποθήκευσης και συσκευασίας 
προϊόντων. Στο επενδυτικό σχέδιό της θα περιλαμβάνει μόνο κτιριακές υποδομές. Το 
συγκεκριμένο σχέδιο πληροί το κριτήριο της αρχικής επένδυσης; Μπορεί η διαθεσιμότητα 
χώρου να θεωρηθεί προσδιοριστικός παράγοντας αύξησης της δυναμικότητας; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όχι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μόνο με κτιριακές υποδομές το εν λόγω σχέδιο δεν 
κρίνεται ότι πληροί το κριτήριο της αρχικής επένδυσης. (Αρχική επένδυση νοείται: η 
επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας 



επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή 
του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης). 
 
25. Ερώτηση: 
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος αρχική επένδυση σημαίνει και « ………τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν 
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή…………». Με ποιον τρόπο γίνεται η πιστοποίηση του νέου 
προϊόντος τόσο κατά την υποβολή όσο και κατά την πιστοποίηση; Μπορεί να γίνει με 
αλλαγή του Κωδικού Δραστηριότητας; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η αλλαγή/προσθήκη νέου ΚΑΔ είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική. Τόσο κατά την 
υποβολή, όσο και κατά την πιστοποίηση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής) από αρμόδιο μηχανικό με καταγραφή του παραγωγικού 
εξοπλισμού (μηχανημάτων), και των παραγόμενων προϊόντων, ώστε να είναι εφικτή η 
αντιπαράθεση στον τελικό έλεγχο και η επιβεβαίωση της ύπαρξης νέου προϊόντος και κατ’ 
επέκταση τεκμηρίωση της ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. 
Σημειώνεται ότι στον τελικό έλεγχο θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας στην οποία 
να περιέχεται η ισχύς των νέων μηχανημάτων παραγωγής/συσκευασίας. 
 
26. Ερώτηση: 
Ξενοδοχείο 3* ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανέγερση νέου ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων. Δύναται ένα μέρος από την επένδυση να αφορά 
και την υφιστάμενη μονάδα ή οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά μόνο την 
αρχική επένδυση; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Για να είναι δυνατή η πιστοποίηση δαπανών στην υφιστάμενη μονάδα, οι εν λόγω δαπάνες 
θα πρέπει να αφορούν είτε σε επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης (επέκταση ορόφων, αύξηση δυναμικότητας, κτλ), είτε στη 
θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της εν λόγω υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης (πχ νέες υπηρεσίες, αύξηση αστεριών/κλειδιών). Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατά την υποβολή και επιβεβαιωθεί κατά την 
αξιολόγηση η χρηματοδότηση ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. 
 
27. Ερώτηση: 
Στον οδηγό του προγράμματος αναφέρεται ότι «Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών 
και συντήρησης». Τι εννοούμε με τον όρο αυτό; Ποιες είναι οι μη επιλέξιμες δαπάνες που 
δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο έργο; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 651/2014 επιλέξιμή είναι η απόκτηση πάγιων στοιχείων. Οι 
εργασίες επισκευών και συντήρησης θεωρούνται έξοδα της επιχείρησης. Για να είναι 
δυνατή η πιστοποίηση δαπανών στην υφιστάμενη μονάδα, οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει 
να αφορούν: είτε σε επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, είτε σε διαφοροποίηση της παραγωγής της επιχειρηματικής εγκατάστασης 



σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή, είτε στη θεμελιώδη αλλαγή του 
συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της εν λόγω υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης. 
Συνεπώς για να είναι η επένδυση επιλέξιμη, δε θα πρέπει να αφορά σε 
εκσυγχρονισμό/επισκευή/συντήρηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού, αλλά σε ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ υφιστάμενης επιχείρησης (Αρχική επένδυση 
νοείται: 
η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας 
επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή 
του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης). 
Γενικότερα τονίζεται ότι η απλή αντικατάσταση μεμονωμένων παγίων ή/και άυλων 
στοιχείων ενεργητικού, συνιστά επένδυση αντικατάστασης και όχι θεμελιώδη αλλαγή του 
συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, και οι 
εν λόγω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα. 
 
28. 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: 
Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις (αρχική επένδυση, χαρακτήρας κινήτρου, κλπ), 
μπορούν να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και δεδομένου ότι το 
αυθαίρετο τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου έχει νομιμοποιηθεί, δύναται να επιχορηγηθούν 
κτιριακές δαπάνες και στο τμήμα αυτό.  
 
29. Ερώτηση: 
Παρακαλώ για διευκρίνηση σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπάνης φωτοβολταϊκών 
αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος δεν είναι επιλέξιμη 
βάσει του Οδηγού του Προγράμματος σε καμμία περίπτωση. 
 
30. Ερώτηση: 
Μέτοχος εταιρείας κατασκευής μηχανήματων -εξοπλισμού μπορεί να ιδρύσει εταιρεία 
μεταποίησης προϊόντων, και να αγοράσει -προμηθευτεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό από 
την υφιστάμενη εταιρεία του κατασκευής μηχανήματων; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Μπορεί να προμηθευτεί εξοπλισμό από εταιρεία που είναι μέτοχος ο ιδρυτής της αιτούσας 
επιχείρησης. Σημειώνεται ότι ό προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης καθώς και 
ότι όλες οι συναλλαγές που θα μεσολαβήσουν για την απόκτηση του εξοπλισμού θα πρέπει 
να πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, κατά την πιστοποίηση 



των δαπανών, μεταξύ άλλων, θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι και για το εύλογο του 
κόστους. 
 
31. Ερώτηση: 
Αποσύρεται η ερώτηση. 
 
4. ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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: 500.000€ Αναλογούσα (με ποσοστό επιχορήγησης 45%) Δημόσια 
Χρηματοδότηση: 225.000€. Απαιτούμενη Αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή: (500-225) 
275.000€. Οπότε 275.000,00€ * 60% = 165.000,00€. Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση να 
προσκομιστούν στοιχεία εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των 
165.000,00€. Επιπλέον, τουλάχιστον το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής, δεν πρέπει να 
περιέχει καμίας μορφής ενίσχυση. 
 
35. Ερώτηση: 



H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών 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. 
 
36. Ερώτηση: 
Γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές από το ΤΣΜΕΔΕ για τη λήψη προκαταβολής; 
 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι, γίνονται αποδεκτές. 
 
 
 
37. Ερώτηση: 
Για Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις θα πρέπει στον λογαριασμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσω για 
την απόδειξη κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, να είμαι μοναδικός δικαιούχος ή/και πρώτο 
όνομα ή απλά συνδικαιούχος; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Και οι δύο περιπτώσεις γίνονται αποδεκτές. Αυτό που δεν γίνεται αποδεκτό είναι η 
χρησιμοποίηση του ίδιου λογαριασμού για την ικανοποίηση της τυπικής προϋπόθεση της 
κάλυψης της ιδίας συμμετοχής σε πάνω από μια επενδυτική πρόταση. 
 
38. Ερώτηση: 
Πως θα γίνεται η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής από επιχείρηση που είναι νεοσύστατη και 
δεν έχει κλείσει τρίμηνο λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ της Αναλυτικής Πρόσκλησης για τις υπό σύσταση 
επιχειρήσεις η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής αποδεικνύεται μέσω 
ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των «μελλοντικών» μετόχων-εταίρων. 
 
39. Ερώτηση: 
Τουριστική επιχείρηση ιδρύθηκε με κεφάλαιο 5.000,00€ στις 05/03/2019, δηλαδή μετά την 
προκήρυξη. Σύμφωνα με τον οδηγό θεωρείται ως υπό σύσταση επιχείρηση. Στις 7/03/2019 
οι μέτοχοι εισφέρουν στον όψεως της εταιρίας 250.000,00€. Στις 10/06/2019 η επιχείρηση 
υποβάλλει την πρότασή της για το πρόγραμμα για προϋπολογισμό 370.000,00€. Από την 
στιγμή που η επιχείρηση έχει συσταθεί, το δικαιολογητικό ιδίας συμμετοχής που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι η βεβαίωση μέσου υπολοίπου λογαριασμού από 01/01/2019 – 
10/06/2019; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η επιχείρηση εξετάζεται ως υπό σύσταση. Το δικαιολογητικό απόδειξης της κάλυψης 
τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής της δύναται να είναι είτε βεβαίωση με μέσο 
υπόλοιπο λογαριασμού των εταίρων/μετόχων, είτε του όψεως της εν λόγω νεοσυστηθείσας 
επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος του μέσου υπολοίπου θα πρέπει να είναι από 



01/01/2019 έως τουλάχιστον τις 30/03/2019, και δύναται να φτάσει έως και τις 
10/06/2019. 
 
40. Ερώτηση: 
Στον οδηγό αναφέρεται το ακόλουθο: «Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της 
ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω 
ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει 
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/ στήριξης» Ποια είναι η ουσιαστική σημασία της ανωτέρω 
δήλωσης, όταν ούτως ή άλλως απαιτείται (ως προϋπόθεση) η απόδειξη ιδίας συμμετοχής 
ύψους τουλάχιστον 33% (55% x 60%) του έργου; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ο εν λόγω περιορισμός βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις που η επιχείρηση επιθυμεί να 
κάνει χρήση της δυνατότητας λήψης προκαταβολής έως το 40% της Δ.Χ. με εγγυητική 
επιστολή ή να λάβει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Για παράδειγμα 
αν το δάνειο που θέλει να λάβει είναι εγγυημένο από το ελληνικό δημόσιο τότε όλο το 
ποσό του δανείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερο κρατικής ενίσχυσης. 
41. Ερώτηση: 
Σε επιχείρηση που ιδρύθηκε μετά την προκήρυξη του προγράμματος πρέπει να αποδείξουν 
οι εταίροι την ιδία συμμετοχή αναλογικά ή μπορεί να αποδείξει μόνο ο ένας την ιδία 
συμμετοχή κατά την υποβολή; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Στην πρόσκληση του προγράμματος αναφέρεται ότι ως ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ επιχειρήσεις νοούνται 
όσες συσταθούν ΜΕΤΑ από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα 
διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Συνεπώς η εν λόγω επιχείρηση θα 
εξετασθεί/αντιμετωπισθεί ως υπό σύσταση, οπότε τα δικαιολογητικά απόδειξης της 
ιδιωτικής συμμετοχής είναι αυτά που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΛΗΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, και πιο αναλυτικά στο 
πεδίο 10. Εν κατακλείδι μπορεί και μόνο ο ένας να αποδείξει ότι υπάρχει δυνατότητα 
κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. 
 
42. Ερώτηση: 
Αναφέρεται η δυνατότητα να αποδειχθεί η ιδία συμμετοχή με υπόλοιπα προσωπικών 
λογαριασμών μετόχων. Σε αυτή την περίπτωση, οι ατομικοί λογαριασμοί θα δοθούν με 
υπόλοιπο ημέρας και υπεύθυνη δήλωση πως θα χρησιμοποιηθούν για το κεφάλαιο της 
εταιρίας, με την έγκριση; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όχι. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται με βεβαίωση 
μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό/ατομικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι 
δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον 
δυνητικός δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του 
έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να ξεκινά την πρώτη ημέρα του τριμήνου 
και να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της 
ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης ή το αργότερο την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης τριμήνων 



ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Η δυνατότητα απόδειξης κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής με υπόλοιπα προσωπικών λογαριασμών επιτρέπεται μόνο για υπό σύσταση 
επιχειρήσεις. 
 
43. 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 20/2/2019. 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. 
 
44. Ερώτηση: 
Μία νέα εταιρεία που έχει συσταθεί στο τέλος του 2017 με κεφάλαιο 50.000€, θέλει να 
κάνει επενδυτικό 600.000€ με ενίσχυση 270.000 € (45%), θα μπορούσε να δείξει για την 
κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εταιρικό επαγγελματικό λογαριασμό 50.000€ και τα 
υπόλοιπα 280.000€ από ατομικούς λογαριασμούς μετόχων? 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής αναφέρεται ξεκάθαρα στον οδηγό του 
προγράμματος και πραγματοποιείται με δύο τρόπους για νέες επιχειρήσεις. Είτε με 
βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών λογαριασμών, είτε με έγκριση ή σύμβαση 
δανείου. Ως εκ τούτου η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να καλυφθεί σε νέα εταιρία, με χρήση 
ατομικών λογαριασμών μετόχων, παρά μόνο με χρήση επαγγελματικού λογαριασμού. 
 
45. Ερώτηση: 
1)Όσον αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής: 
Υπό ίδρυση εταιρεία με 2 εταίρους, ένας εκ των οποίων Αυστραλός, και έχουν το 
μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής τους σε τράπεζες της Αυστραλίας. 
α) Μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση μέσου υπολοίπου από Αυστραλιανή τράπεζα; 



β)Αν όχι, ποιος θα ήταν ο τρόπος να γίνει αυτό με μεταφορά χρημάτων σε Ελληνική 
τράπεζα, όταν η προκήρυξη απαιτεί μέσο υπόλοιπο τριμήνου με ημερομηνίες τριμήνων 
31/03, 30/06 κλ.π. και η ημερομηνία λήξης υποβολών αιτήσεων είναι 14/06/2019; 
2) Όσον αφορά το σημείο της προκήρυξης (σ. 122) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς:  
Πώς μπορεί να υπάρξει τίτλος ιδιοκτησίας για υπό ίδρυση εταιρεία; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα 
υπόλοιπα τράπεζας εξωτερικού είναι δυνατή, με την προϋπόθεση η βεβαίωση να 
προέρχεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο να λειτουργεί νόμιμα στην χώρα 
εγκατάστασης του. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα για την υπό ίδρυση εταιρεία αρκεί και 
συμφωνητικό πρόθεσης απόκτησης έκτασης. 
 
 
 
 
 
 
5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
46. Ερώτηση: 
Φυσικά πρόσωπα αποτελούν ιδιοκτήτες συστοιχίας κατοικιών (έξι κατασκευές από πέντε 
διαμερίσματα έκαστη) σε ενιαίο οικόπεδο. Τα κτίσματα είναι ημιτελή και τα φυσικά 
πρόσωπα δεν προτίθενται να τα περατώσουν. Νομικό πρόσωπο επιθυμεί να μισθώσει 
μακροχρόνια τα εν λόγω κτίσματα και να δημιουργήσει ενιαία τουριστική μονάδα. Με 
δεδομένο ότι, στην δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MμΕ Μεταποίησης 
και Τουρισμού» α) είναι επιλέξιμη μόνο αρχική επένδυση και β) θα πρέπει να υφίσταται 
χαρακτήρας κινήτρου για την επένδυση, οι δαπάνες για την περάτωση των 
κατασκευαστικών έργων θεωρούνται επιλέξιμες; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ναι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την περάτωση των κατασκευαστικών έργων. Σε 
περίπτωση που η πρόταση εγκριθεί και κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα ανώτερο δεν 
τεκμαίρονται από τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφά (π.χ. αν το ιδιωτικό συμφωνητικό 
μίσθωσης έχει συνταχθεί πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού 
σχεδίου), τότε θα γίνει ανάκληση της απόφασης ένταξης. 
 
47. Ερώτηση: 
Σε συνέχεια της προδημοσίευσης της προκήρυξης «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστούν τα κάτωθι 
σημεία: 
1. Ο περιορισμός του 25% στη μη χρήση πόρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης αναφέρεται στο σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή στο κομμάτι που αφορά την 
ιδιωτική συμμετοχή; 
Προϋπολογισμός επένδυσης €500.000 
Επιχορήγηση (45%) €225.000 



Ιδιωτική Συμμετοχή (55%) €275.000 
2. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό δανείου που μπορεί να λάβει μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων ΕΣΠΑ; 
3. Η Δημόσια επιχορήγηση ορίζεται σε ποσοστό έως 45%. Παρακαλούμε όπως 
διευκρινισθεί ποια είναι τα υπόλοιπα ποσοστά Δημόσιας επιχορήγησης και με βάσει 
ποιους παράγοντες καθορίζονται. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Αναφορικά με την 1η ερώτηση σας το 25% αφορά την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών, 
δηλαδή του επιχορηγούμενου Π/Υ. 
Στο 2ο ερώτημα σας η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα και μόνο νούμερο και αυτό διότι 
έχει να κάνει με την φύση του δανείου και συγκεκριμένα με την συμμετοχή τον δύο μερών 
(Τράπεζας και ΕΤΕΑΝ). Για παράδειγμα αν χρησιμοποιηθεί δάνειο στο οποίο «μπαίνει» ως 
εγγυητής το ελληνικό δημόσιο, τότε λογίζεται πως ολόκληρο το δάνειο εμπεριέχει στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων με συνέπεια το μέγιστο ποσό δανείου που μπορεί να λάβει 
επιχείρηση στο παράδειγμά σας να είναι τα 150.000,00€. 
Σε περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο του οποίου το μισό κεφάλαιο χορηγείται από το 
ΕΤΕΑΝ (κατά συνέπεια το άλλο μισό από την τράπεζα) άτοκα, τότε λογίζεται πως το μισό 
δάνειο εμπεριέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων και ως εκ τούτου το μέγιστο ποσό 
δανείου που μπορεί να λάβει επιχείρηση στο παράδειγμά σας να είναι τα 275.000,00€. 
Αναφορικά με το 3ο ερώτημα σας, το έως 45% στο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης 
συναρτάται από το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) το οποίο εμπεριέχει το 
δάνειο που θα χορηγηθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ και αυτό διότι το μέγιστο 
ποσοστό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια μεσαία επιχείρηση εξαιτίας του ΧΠΕ, είναι το 
45%, εφόσον χρησιμοποιήσει δάνειο τότε από την αναλογούσα επιχορήγηση θα αφαιρεθεί 
το ΑΙΕ και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης θα προκύψει από το εναπομένον ποσό 
επιχορήγησης σε σύγκριση με τον επιχορηγούμενο Π/Υ. Αν υποθέσουμε ότι στο 
παράδειγμα σας, επιχείρηση λαμβάνει δάνειο (με τους περιορισμούς που αναφέραμε στην 
1η ερώτηση) 150.000,00€ με ΑΙΕ 5.000,00€ τότε η επιχορήγηση που τελικά θα εισπράξει η 
επιχείρηση θα ανέλθει στα 220.000,00€ το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 44,00%. 
 
48. Ερώτηση: 
Για υπό σύσταση επιχείρηση, τι θα δηλωθεί στο πεδίο 6.2 αναφορικά με τις άδειες που θα 
χρειαστεί η επιχείρηση προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει την επένδυση? Β) Ποιο 
δικαιολογητικό απαιτείται για την τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (τόπος 
υλοποίησης της επένδυσης). 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ της Αναλυτικής Πρόσκλησης για τις υπό σύσταση 
επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αδειών λειτουργίας. Αναφορικά με το 
δεύτερο ερώτημα: δύναται να προσκομισθεί ένα προσύμφωνο με τον ιδιοκτήτη του 
οικοπέδου για πρόθεση μακροχρόνιας μίσθωσής του. 
 
49. Ερώτηση: 
Τι εννοείται με τον όρο «θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας 
υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης»; Διαδικασία παραγωγής που υλοποιούνταν 
χειροκίνητα και μετά την επένδυση θα υλοποιείται αυτοματοποιημένα κρίνεται 



«θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 
επιχειρηματικής εγκατάστασης»; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η περιγραφόμενη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας θεωρούμε πως ικανοποιεί την 
τυπική προϋπόθεση της αρχικής επένδυσης. 
 
50. Ερώτηση: 
Στην αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος αναφέρεται ότι «Προμήθεια εξοπλισμού 
που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. αυτοκινήτων που 
προορίζονται για μίσθωση/ rent a car , σκαφών θαλάσσης πχ για Ν.Ε.Π.Α., ειδικός 
εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων π.χ. canoe kayak, 
ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά.). Οι επιχειρήσεις που θα 
εκτελέσουν δαπάνες στην κατηγορία αυτή δεν πρέπει να διαθέτουν ΚΑΔ των κατηγοριών 
NACE 49, 50 και 51 εξαιρουμένων των ΚΑΔ των κατηγοριών 49.32, 49.42, 49.5, 51.22». Στην 
ανάλυση των επιλέξιμων κωδικών δραστηριότητας δεν υπάρχει κανένας επιλέξιμος 
κωδικός δραστηριότητας που να μπορεί να συμπίπτει με τα αναφερόμενα. Θα υπάρχει 
τροποποίηση των επιλέξιμων Κωδικών; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Όχι. Η εν λόγω παράγραφος εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε και δεν αφορά σε επιλέξιμες 
δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος. Ισχύουν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, και μόνο αυτοί, 
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 
 
51. Ερώτηση: 
Αρχική επένδυση ορίζεται ως « …η διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή….». Επίσης σε άλλο 
σημείο του οδηγού αναφέρεται: «…………..Όσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται για 
διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει 
να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που 
επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της 
έναρξης των εργασιών……….». Οι ερωτήσεις αναφορικά με αυτό είναι: 
Ποια έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν αναφορικά με το τεκμήριο αυτό; 
Σε περίπτωση που δεν επαναχρησιμοποιούνται καθόλου παλιά πάγια της επιχείρησης αλλά 
πρόκειται για μία εντελώς νέα γραμμή παραγωγής δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου τα 
παραπάνω; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Αρχικά σημειώνεται ότι η παράγραφος του οδηγού «…………..Όσον αφορά ενισχύσεις που 
χορηγούνται για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι 
επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό 
έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών……….», σύμφωνα με πρόσφατες 
διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Ε.Ε. δεν ισχύει, καθώς έχει εφαρμογή μόνο για 
ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις που δεν είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα. 
Τα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν προκειμένου να τεκμηριωθεί η διαφοροποίηση 
της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί 
ποτέ σε αυτή είναι τα εξής: βιβλίο παραγωγής της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 



προηγούμενα έτη πριν την υποβολή της πρότασης, όπως και βεβαίωση αρμόδιου 
μηχανικού της επιχείρησης με αναλυτική αναφορά στα υφιστάμενα μηχανήματα και 
αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης. 
 
52. 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. 
 
53. Ερώτηση: 
1. Πως θα γίνεται η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής από επιχείρηση που είναι νεοσύστατη 
και δεν έχει κλείσει τρίμηνο λειτουργίας. Αν επιχείρηση ιδρυθεί σήμερα και κάνει την 
υποβολή σε δέκα μέρες στο δικαιολογητικό απόδειξης της ιδίας συμμετοχής θα μπει 
βεβαίωση μέσου υπολοίπου του ατομικού λογαριασμού του επενδυτή ή κάτι άλλο; 
2. Τουριστική επιχείρηση η οποία διαθέτει τουριστικά καταλύματα τα οποία όμως δεν είναι 
στον ίδιο οικόπεδο ως ενιαίο κτίσμα αλλά βρίσκονται σε ξεχωριστούς χώρους στον ίδιο 
οικισμό (υπό την μορφή έδρας και υποκαταστήματος δηλαδή). Μπορεί να υποβάλει 
πρόταση και για τους δύο χώρους; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την προκήρυξη του 
προγράμματος, ήτοι 19/2/2019, θεωρείται υπό ίδρυση επιχείρηση και όχι νέα. Ως εκ τούτου 
η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από ατομικούς λογαριασμούς των 
μετόχων. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα η επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει για δύο 
τόπους υλοποίησης, αρκεί να τηρείται ο όρος του αρχικού χαρακτήρα της επένδυσης. 
54. Ερώτηση: 
Πως θα ελεγχθεί η ιδιωτική συμμετοχή, εκπαίδευση και η εμπειρία σε μια υπό 
σύσταση/νέα επιχείρηση στο ΠΕΠ Μεταποίηση-Τουρισμός, όπου μοναδικός μέτοχος είναι 
ένα νομικό πρόσωπο (π.χ. υφιστάμενη ΑΕ); 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Ως προς την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής θα προσκομισθεί ή πρόθεση δανείου, ή 
μέσο υπόλοιπο του επαγγελματικού λογαριασμού (όψεως) του εν λόγω μετόχου-νομικού 
προσώπου. 
Ως προς την τεκμηρίωση εμπειρίας σχετικής με την δραστηριότητα της επένδυσης δύναται 
ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
• Το καταστατικό σύστασης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού όπως και η εκτύπωση 
ενεργών ΚΑΔ, τόσο για την παλαιότητα (ημερομηνία σύστασης της υφιστάμενης ΑΕ), όσο 
και για τη συνάφεια με την εν λόγω δραστηριότητα (περιγραφή δραστηριοτήτων και 
συναφείς ΚΑΔ δραστηριότητας) 
• Το πτυχίο του εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην υφιστάμενη 
ΑΕ. 
Ως προς την τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας θα πρέπει να προσκομισθεί 
προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3. 
 
55. Ερώτηση: 
Επιχείρηση συστάθηκε το 2017, άρα για το πρόγραμμα είναι Νέα, και διαθέτει μισθωτήριο 
του υφιστάμενου τόπου εγκατάστασης μέχρι το 2020. Στο ίδιο οικόπεδο με την υφιστάμενη 
επιχείρηση, θέλει να ανεγείρει μέσω του προγράμματος νέο κτίριο. Συνεπώς και βάσει της 
πρόσκλησης θα πρέπει το μισθωτήριο να παραταθεί για 12 χρόνια από την απόφαση 
ένταξης. Ωστόσο, στα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) και στο πεδίο 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γράφει ότι θα πρέπει να προσκομισθεί «Μισθωτήριο 
συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο 



www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του 
επενδυτικού στοιχείου». 
•Αρχικά γίνεται αποδεκτή η ανανέωση μισθωτηρίου πριν την ηλεκτρονική υποβολή της 
πρότασης; 
•Αν ναι, τότε αρκεί η ανανέωση για μια 3ετία όπου θα συμπεριλαμβάνεται η 2ετία 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ή θα πρέπει να γίνει ανανέωση για 13 έτη ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται (εκτός απροόπτου) η απαραίτητη 12ετία μετά την απόφαση ένταξης 
για ανέγερση κτιρίου; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Σύμφωνα με την τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος προς το παρόν ΔΕΝ 
απαιτείται καμία ενέργεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει ανανέωση του μισθωτηρίου, 
αρκεί το μισθωτήριο να είναι σε ισχύ. Σε μεταγενέστερο χρόνο (κατά την υποβολή του 1ου 
αιτήματος ελέγχου και οπωσδήποτε πριν την 1η εκταμίευση) θα απαιτηθεί προσκόμιση 
ανανεωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου το οποίο θα καλύπτει την 12ετία μετά την 
απόφαση ένταξης (για ανέγερση κτιρίου). Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να μην τεθεί εν 
αμφιβόλω ο χαρακτήρας κινήτρου της επένδυσης, συνιστάται: 
• Για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επένδυση σε υφιστάμενη 
εγκατάσταση να προσκομίζουν τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που κατέχουν ήδη 
(Μισθωτήριο, Παραχωρητήριο, Συμβόλαιο Κτήσης) 
• Για Υφιστάμενες ή Νέες (ή Υπό Σύσταση που ΔΕΝ έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας) 
Επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επένδυση σε νέα εγκατάσταση να 
προσκομίζουν είτε βεβαίωση χρήσης γης, είτε προσύμφωνο μίσθωση το οποίο μάλιστα θα 
μπορούσε να αναφέρει στους όρους του ότι η μίσθωση θα λάβει χώρα εφόσον εγκριθεί η 
πρόταση στην Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 
2014-2020. 
 
56. Ερώτηση: 
Παρακαλώ όπως απαντηθεί το εξής ερώτημα όσον αφορά το χαρακτηρισμό της επένδυσης 
ως αρχικής και συγκεκριμένα στο χαρακτηρισμό Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης για τον κλάδο του 
Τουρισμού. 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Εκσυγχρονισμού Ξενοδοχείων (ΦΕΚ 922/Β/14-12-94), στην οποία 
καθορίζεται το είδος και η έκταση των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις 
επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων για την υπαγωγή τους σε καθεστώτα ενίσχυσης, 
τα επενδυτικά προγράμματα ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών 
μονάδων πρέπει να περιέχουν επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε τέσσερις (4) 
τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες επενδυτικών έργων, όπως παρουσιάζονται 
αμέσως παρακάτω: 
1. Κατηγορία 1η: Επενδυτικά Έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και 
των πελατών της μονάδας 
2. Κατηγορία 2η: Επενδυτικά Έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών 
και προσωπικού 



3. Κατηγορία 3η: Επενδυτικά Έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
φυσικών πόρων 
4. Κατηγορία 4η: Επενδυτικά Έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, 
υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας, καθώς και στην φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος 
5. Κατηγορία 5η: Επενδυτικά Έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της μονάδας με 
περιφερειακά, εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, με τράπεζες δεδομένων κλπ., καθώς 
και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην διεπιχειρησιακή συνεργασία, είτε με ομοειδείς 
επιχειρήσεις, είτε με επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο 
τουριστικό κοινό. 
6. Κατηγορία 6η: Επενδυτικά Έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες 
7. Κατηγορία 7η: Επενδυτικά Έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις 
της μονάδας 
Βάσει της συγκεκριμένης ΚΥΑ θα προχωρήσουμε σε υποβολή επενδυτικών σχεδίων 
εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων; Δεδομένου ότι βάσει της 
Απόφασης αυτής μπορούν να υποβληθούν σχέδια εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων και στον 
Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, όπου στο Άρθ. 5, παρ. 3 «Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – 
Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης» γίνεται αναφορά ακριβώς στο ότι χαρακτηρίζεται ως 
Αρχική Επένδυση και στην Απόφαση του Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονία 2014-2020; 
Επίσης στο Παράρτημα Α του Νόμου αναφέρεται ότι «Επισημαίνεται ότι ο εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων συνιστά περίπτωση θεμελιώδους 
αλλαγής του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (περίπτωση δ 
άρ- θρου 5 ν. 4399/2016). Θα γίνει κάποια προσθήκη – τροποποίηση της απόφασης να 
συμπληρωθεί η σχετική παράληψη. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Δεν συνιστά θεμελιώδη αλλαγή σε τουριστικές μονάδες ο εκσυγχρονισμός που έγκειται στις 
τέσσερις από τις επτά κατηγορίες επενδυτικών έργων που περιγράφετε παραπάνω. 
Θεμελιώδης αλλαγή νοείται η αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μιας 
υφιστάμενης εγκατάστασης. Από την στιγμή που δεν αλλάζει εξ ολοκλήρου η παραγωγική 
διαδικασία δεν νοείται ότι η επιχείρηση τηρεί τον όρο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, περί αρχικής επένδυσης. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να υποβληθούν σχέδια 
βάση της απόφασης αυτής. Συγκεκριμένα για Τουριστικές επιχειρήσεις επιλέξιμα είδη 
επενδυτικών σχεδίων είναι αυτά που περιλαμβάνουν επέκταση δυναμικότητας, προσθήκη 
υπηρεσιών που δεν διέθετε κ.λ.π. 
 
57. 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; 
Γ. Το κριτήριο 5 RIS3 στο πρόγραμμα της μεταποίησης δεν είναι για όλες τις επιχειρήσεις 
που έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ για το πρόγραμμα το μέγιστο; 
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. 
Γ. Ναι, όλες τις επιχειρήσεις που δηλώνουν ως ΚΑΔ επένδυσης επιλέξιμο/ους ΚΑΔ που 
εξυπηρετούν την RIS3, στο κριτήριο 5 λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία των 5 μονάδων. 
 
 
 
58. Ερώτηση: 
Υπό σύσταση επιχείρηση προτίθεται να καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης στα πλαίσια της 
Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης και τουρισμού». Η μετοχή σύνθεση της επιχείρησης που θα συσταθεί θα 
αποτελείται από δύο μετόχους που θα κατέχουν έκαστος το 50% της επιχείρησης. Όσον 
αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια δύναται να αποδειχθεί η εμπειρία σε σχετικές 
δραστηριότητες από τον έναν μέτοχο και οι σχετικές σπουδές με την δραστηριότητα της 
επένδυσης από τον άλλον; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Εφόσον και οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν το ίδιο ποσοστό στην εταιρία που θα δημιουργηθεί 
και εφόσον και οι δύο θα κατέχουν την διαχείριση της τότε δύναται να αποδείξει ο ένας την 
εμπειρία σε σχετικές αρμοδιότητες και ο άλλος σχετικό τίτλο σπουδών. 
 
59. Ερώτηση: 
Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/01/2016, και τον 02/2016 αποφασίζει να τη 
μετατρέψει σε ΙΚΕ, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα ως Υφιστάμενη; 
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 ΙΚΕ θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της 
(02/2016) και όχι προγενέστερα, οπότε και θα αντιμετωπισθεί ως ΝΕΑ. 
 
60. Ερώτηση: 
Αποσύρεται η ερώτηση. 
 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 



 
61. 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 
 
62. Ερώτηση: 
Μπορεί να κατατεθεί πρόταση με οικονομικά στοιχεία των ετών 2017 – 2016 – 2015 ή θα 
πρέπει να αναμένουμε να κατατεθούν οι δηλώσεις για το 2018 και μετά να υποβληθεί η 
πρόταση; 
 
 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία του 2018. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει να κατατεθούν οι Φορολογικές Δηλώσεις για το 2018 και στη συνέχεια να 
υποβληθεί η πρόταση. Ενδεχόμενη υποβολή πρότασης χωρίς την επισύναψη του 
υποβεβλημένου Ε3 δύναται να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της πρότασης ως ελλιπή και 
κατά συνέπεια στην απόρριψη της. 
 
63. Ερώτηση: 
Για υπό σύσταση επιχείρηση, ποιο δικαιολογητικό απαιτείται για την τεκμηρίωση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος (τόπος υλοποίησης της επένδυσης). 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Δύναται να προσκομισθεί ένα προσύμφωνο με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου για πρόθεση 
μακροχρόνιας μίσθωσής του, στο οποίο δύναται να αναφέρεται και ο όρος ότι η μίσθωση 
θα λάβει χώρα, εφόσον η επενδυτική πρόταση τύχει έγκρισης. 
 
64. Ερώτηση: 
Η λήξη υποβολής των προτάσεων είναι 14.06.2019. Σύμφωνα με τον οδηγό του 
προγράμματος τόσο στα βαθμολογικά κριτήρια όσο και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
αναφέρονται ως έτη αναφοράς οι χρήσεις 2017 και 2018. Συμπερασματικά οι επιχειρήσεις 
πρέπει να κλείσουν τη χρήση του 2018 για να υποβάλλουν; Λόγω 651/2014 (δεν δύναται να 
ξεκινήσει καμία ενέργεια πριν την υποβολή το σχεδίου), και επειδή δύναται να απαιτείται η 
άμεση υποβολή του σχεδίου, υπάρχουν επιχειρήσεις που πρέπει να υποβάλλουν άμεσα 
μέσα στον Μάρτιο. Με τι οικονομικά στοιχεία θα υποβάλλουν πρόταση οι επιχειρήσεις 
αυτές; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία του 2017 και 2018. 
Ως εκ τούτου θα πρέπει να κατατεθούν οι Φορολογικές Δηλώσεις των παραπάνω ετών, και 



στη συνέχεια να υποβληθεί η πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη υποβολή 
πρότασης χωρίς την επισύναψη των υποβεβλημένων Ε3 δύναται να οδηγήσει στο 
χαρακτηρισμό της πρότασης ως ελλιπή, και κατά συνέπεια στην απόρριψή της. 
 
65. Ερώτηση: 
Αποσύρεται η ερώτηση. 
 
66. Ερώτηση: 
Επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων δραστηριοποιείται με Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας 55.30.11-Υπηρεσίες κατασκήνωσης. Λόγω της φύσης της δραστηριότητας 
(παιδικές κατασκηνώσεις) για τη λειτουργία της απαιτείται Άδεια Λειτουργίας Παιδικής 
Εξοχής από την Περιφέρεια και όχι Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Ε.Ο.Τ. Είναι επιλέξιμη η 
επιχείρηση ή αναγκαστικά οι επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 55 πρέπει να λάβουν Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Από την στιγμή που η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα με Άδεια Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής 
από την Περιφέρεια και δεν απαιτείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ δεν θα ζητηθεί 
από τον φορέα έκδοση σήματος. Σε κάθε περίπτωση η άδεια που θα προσκομιστεί θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ. 
67. Ερώτηση: 
Στην σελίδα 21 του εγγράφου αναφέρεται: "Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης 
ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 
 έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης της επένδυσης." 
Στην σελίδα 77 του εγγράφου αναφέρει "Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η παραχώρηση 
χρήσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της 
εγκριτικής απόφασης." 
Επομένως τι ακριβώς ισχύει για την διάρκεια του μισθωτηρίου? 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η χρονική διάρκεια ισχύει είναι 6 χρόνια και όχι 8 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην 
σελίδα 77 του οδηγού. 
 
68. Ερώτηση: 
Διευκρινίστε σας παρακαλώ ποια φορολογική ενημερότητα γίνεται αποδεκτή ως 
δικαιολογητικό για την πληρότητα των δικαιολογητικών στο πρόγραμμα. 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Αποδεκτή γίνεται η εκάστοτε φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός 
είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης, από την 
οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης 
κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 
 
6. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
69. Ερώτηση: 



Η μετεγκατάσταση θεωρείται αρχική επένδυση; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η μετεγκατάσταση από μόνη της δεν θεωρείται αρχική επένδυση διότι, δεν πληροί καμία 
από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ορισμό της αρχικής επένδυσης προκειμένου η 
εν λόγω επένδυση να χαρακτηριστεί αρχική. (Αρχική επένδυση νοείται: η επένδυση σε 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε 
προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης). 
 
70. Ερώτηση: 
Η απαγόρευση της μετεγκατάστασης αφορά και επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Η απαγόρευση μετεγκατάστασης αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως 
περιφέρειας, και δε θεωρείται αρχική επένδυση (Αρχική επένδυση νοείται: η επένδυση σε 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε 
προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης 
 
71. ΝΕΑ Ερώτηση: 
Φυσικά πρόσωπα αποτελούν ιδιοκτήτες ημιτελούς ακινήτου, του οποίου οι δαπάνες 
σταμάτησαν τον 11/2017. Νομικό πρόσωπο (ΑΕ) επιθυμεί να μισθώσει μακροχρόνια το εν 
λόγω ακίνητο και να δημιουργήσει ξενοδοχείο. Οι δαπάνες για την περάτωση του κτιρίου 
θεωρούνται επιλέξιμες; 
Προτεινόμενη Απάντηση: 
Δεδομένου ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν καμία ανάμειξη στη μετοχική σύνθεση του 
νομικού προσώπου που προτίθεται να μισθώσει το παραπάνω ακίνητο, οι δαπάνες για την 
περάτωση των κατασκευαστικών έργων δύναται να είναι επιλέξιμες, τηρουμένων των 
υπολοίπων όρων προκειμένου να τηρείται ο χαρακτήρας κινήτρου. 
 


