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ΘΕΜΑ: Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ86    

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρή-

σεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έ-

ξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό C(2018) 8853 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10174 final/18-12-

2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στό-

χου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 

2014GR16M2OP014). 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 137675/EΥΘΥ1016/ 19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/ 31-12-2018) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-

10-2016 (ΦΕΚΒ’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚΒ΄1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014- 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελε-

σμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5977/12-12-2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, η οποία ελήφθη με την 19η γρα-

πτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλο-

γής της Δράσης 3δ.5-6.1 «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Ε-

ξειδίκευσης». 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 299/22-1-2020 Πρόσκληση τίτλο «Ενίσχυση για τον εκσυγ-

χρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανα-

τολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10210/13.02.2020 Εισήγηση της Διαχειριστικής Έργων 

Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομικής Συμβουλευτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΕΣΜ-
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ΟΣ ΑΜΘ), για την ανάρτηση καταλόγου με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Πρό-

σκλησης. 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου /14.02.2020 Εισήγηση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

για την ανάρτηση καταλόγου με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Πρόσκλησης 

ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 

3δ.5-6.1)»  στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

Εγκρίνει 

τον κατάλογο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ86 

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτε-

ραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-

6.1)» 2014-2020, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές. 

Ο Περιφερειάρχης  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
 

 
Χρήστος Μέτιος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα 
Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Πρόσκλησης ΑΜΘ86. 
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Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
Πρόσκλησης ΑΜΘ86 

 

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

1. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κλεισμένες τις χρήσεις 2017 και 2018. Η προκήρυ-

ξη αναφέρει κλεισμένες χρήσεις και όχι πλήρεις κλεισμένες χρήσεις. Είναι επιλέξιμη 

μια επιχείρηση που ιδρύθηκε εντός του 2017; 

Απάντηση: Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2017 και έχουν κλείσει τη χρή-

ση του 2017 είναι επιλέξιμες για τη Δράση. 

 

2. Υφιστάμενο ξενοδοχείο Β’ Κατηγορίας (2 αστέρια)  16 Δωματίων και 32 κλινών θέ-

λει να μετατραπεί σε τουριστικό Κατάλυμα Ενοικιαζόμενων  Διαμερισμάτων 4 κλειδιών 

με 10 δωμάτια και 34 κλινών. Αυξάνει την δυναμικότητα του και θεωρητικά αναβαθμί-

ζει κατηγορία (από 2 αστέρια γίνεται 4 κλειδιά). Είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα η 

αλλαγή κατηγορίας από Κύριο Τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο) σε βοηθητικό Τουρι-

στικό κατάλυμα (Ενοικιαζόμενα δωμάτια); 

Απάντηση: Κάθε προτεινόμενη αλλαγή  θα πρέπει να εντοπίζεται εντός της ίδιας κα-

τηγορίας δραστηριότητας  δηλαδή εντός της κατηγορίας 'Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύ-

ματα΄' ή  εντός της κατηγορίας 'Μη κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα' 

 

3.  Επιχείρηση που λειτουργούσε ως ατομική έως τον 5/2018 και τον 6/2018 μετατρά-

πηκε σε ΙΚΕ, θεωρείται υφιστάμενη επιχείρηση για τη Δράση; 

Απάντηση: Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας 

επιχείρησης καθώς η ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον 6/2018 θεωρείται νέα επιχείρηση. Συνε-

πώς, δεν πληροί την τυπική προϋπόθεση : να έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρή-

σεις του 2017 και 2018 

 

4. Η μετεγκατάσταση της επιχείρησης θεωρείται αρχική επένδυση ώστε να είναι επιλέ-

ξιμη για τη Δράση; 

Απάντηση: Η μετεγκατάσταση δεν θεωρείται αρχική επένδυση καθώς δεν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον ορισμό της αρχικής επένδυσης (βλ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕ-

ΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ, "Αρχική επένδυση" σελ.11). 

 

Β.ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

5.  Στο Κριτήριο Βαθμολόγησης 7 αναφέρεται ότι η βαθμολόγηση του Αξιολογητή θα 

βασισθεί και στην «πλήρη ανάλυση των προδιαγραφών και τεκμηρίωσης του κόστους 

των δαπανών», ενώ στα δικαιολογητικά της υποβολής (Παράρτημα 2 – σημείο 16) α-

ναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν «Ενδεικτικές Προσφορές, Προτιμολόγια κ.α., 

για τις δαπάνες του άρθρου 14 του Κανονισμού (κατηγορία δαπανών Α.2.1 και Α.2.2) 

που ξεπερνούν τα 10.000€». Το υποβαλλόμενο ερώτημα αφορά α) εννοείται από την 

Προκήρυξη ότι δεν πρέπει να υποβληθούν προσφορές, παρά μόνον για τις δαπάνες 

της κατηγορίας δαπανών Α.2.1 και Α.2.2, που ξεπερνούν τα 10.000€; και β) μπορεί 

(κι ας μην οφείλει) η υποβολή να περιλαμβάνει προσφορές για όλες τις δαπάνες (ακό-

μη και για αυτές της κατηγορίας Α.2.1. και Α.2.2. κάτω των 10.000€), έτσι ώστε να 

τύχει ανάλογης βαθμολόγησης (τεκμηρίωση, ανάλυση, ρεαλιστικότητα); 

Απάντηση: Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης και το Παράρτημα 2 πρέπει να 

προσκομισθούν ενδεικτικές Προσφορές, Προτιμολόγια κ.α., για τις δαπάνες του άρ-

θρου 14 του Κανονισμού (κατηγορία δαπανών Α.2.1 και Α.2.2) που ξεπερνούν τα 

10.000€, δηλαδή μόνο για τις κατηγορίες  Α.2.1 και Α.2.2. Δύναται να προσκομισθούν 

αντίστοιχα δικαιολογητικά και για τις άλλες κατηγορίες δαπανών προς τεκμηρίωση κα-

τά τη κρίση του δικαιούχου χωρίς όμως να είναι απαιτητά. 

 

6. Τι είδους φορολογική ενημερότητα γίνεται αποδεκτή στο Παράρτημα 2: Απαιτούμε-

να δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης; 

Απάντηση: Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι για κάθε νόμιμη χρήση ε-

κτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης 
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από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής 

ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

 

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

7.  Επιχείρηση διαθέτει και θα υλοποιήσει επένδυση σε επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι – 

κατά περίπτωση – είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στον RIS3. Η βαθμολόγηση του σχετι-

κού κριτηρίου, θα είναι με βάση αυτούς που περιλαμβάνονται ή με βάση αυτούς που 

δεν περιλαμβάνονται στον RIS3; Θα υπάρχει κάποια ‘αναλογική’ βαθμολόγηση με βά-

ση το πλήθος των αντίστοιχων ΚΑΔ; 

Απάντηση: Επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει έστω έναν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης  

εξυπηρετεί την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και οι στόχοι του επιχειρημα-

τικού σχεδίου συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση έξυπνης εξειδίκευσης τίθεται ο βαθμός 

10. 

 

Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

8. Πως υπολογίζεται η το 60% της Ιδιωτική συμμετοχή που αποτελεί κριτήριο ένταξης 

στη Δράση; 

Απάντηση: Ο υπολογισμός του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής προκύπτει αν από το 

Συνολικό προϋπολογισμό αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη. Για παρά-

δειγμα: Έστω μικρή επιχείρηση υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο με αιτούμενο Π/Υ 

600.000€ 

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες της κατηγορίας Α, συνολικού ποσού 

480.000€, με ποσοστό ενίσχυσης 55% και της κατηγορίας Γ, συνολικού ποσού 

120.000€, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.  

Συνεπώς, για την κατηγορία Α η ιδιωτική συμμετοχή αποτελεί το 45% ήτοι 216.000€ 

και Δημόσια Δαπάνη 55% ήτοι 264.000€. Ομοίως για την κατηγορία Γ, η ιδιωτική 

συμμετοχή αποτελεί το 50% ήτοι 60.000€ και Δημόσια Δαπάνη 50% ήτοι 60.000€. 

 

Συνολικός Π/Υ  :  600.000€ 

Δημόσια Δαπάνη (Α)  

324.000€ 
55% των 480.000€ 264.000€ 

Δημόσια Δαπάνη (Β)  

50% των 120.000€   60.000€ 

Ιδιωτική συμμετοχή (Α)  

276.000€ 
45% των 480.000€   216.000€ 

Ιδιωτική συμμετοχή (Β)    

50% των 120.000€ 60.000€ 

 

Η απαιτούμενη εξασφάλιση του 60% της Ιδιωτικής συμμετοχής προκύπτει από το σύ-

νολο της Ιδιωτικής συμμετοχής 276.000€ * 0,6 = 165.600€ 

 

9. Δύναται ο λογαριασμός κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής ενός εταίρου/μετόχου/ 

επαγγελματία να περιλαμβάνει συνδικαιούχους; 

Απάντηση: Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών διαθέ-

σιμων από λογαριασμό στον οποίο εκτός από τον δικαιούχο υπάρχουν και άλλοι συνδι-

καιούχοι. 

 

10. Ο συνδυασμός κάλυψης ιδίων κεφαλαίων επιτρέπεται; 

Απάντηση: Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης, επιτρέπεται ο συνδυασμός Ι-

δίων κεφαλαίων και Δανείου και όχι ο συνδυασμός των τρόπων κάλυψης Ιδίων κεφα-

λαίων. 

 

Ε. ΚΑΔ 

11.  Υφιστάμενη επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ, θέλει να κάνει νέα δραστηριότητα επι-

λέξιμου ΚΑΔ. Η νέα δραστηριότητα θα είναι τελείως διαφορετική.  πχ. Επιχείρηση χον-

δρεμπόριου, επιθυμεί την επέκταση της με εγκατάσταση παραγωγικής μονάδα επιλέξι-

μου ΚΑΔ ή Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο  κοπής και επεξερ-
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γασίας μαρμάρων και επιθυμεί την επέκταση της σε τουριστικό κάδο επιλέξιμου ΚΑΔ. 

Είναι επιλέξιμη; 

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμο για τη Δράση επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο η επι-

χείρηση επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε εντελώς διαφορετικό κλάδο από αυτόν δρα-

στηριοποιείται ήδη. Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία αφορούν επέ-

κταση της παραγωγικής τους μονάδας εντός του ίδιου ή συναφούς κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του κριτηρίου της "αρχικής επέν-

δυσης" το οποίο αποτελεί σημείο ελέγχου κατά την αξιολόγησης της πρότασης και δεν 

μπορεί εκ των προτέρων να απαντηθεί. 

 

12. Υφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και έναν 

μη επιλέξιμο ΚΑΔ. Μπορεί να υποβάλλει στη Δράση ή θα πρέπει να διαγράψει τον μη 

επιλέξιμο ΚΑΔ  πριν την αίτηση της στη δράση; 

Απάντηση: Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης και σε μη επιλέξιμους για την δράση 

ΚΑΔ δεν καθιστά την επιχείρηση μη επιλέξιμη. Εφόσον τηρούνται οι  τυπικές προϋπο-

θέσεις της Πρόσκλησης και διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την δημοσίευση της προκήρυ-

ξης, τότε είναι επιλέξιμη με την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σελ. 

24 περί διακριτής παρακολούθησης και σαφούς διαχωρισμού των δραστηριοτήτων.  Σε 

κάθε περίπτωση, η επένδυση θα πρέπει να αφορά τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυ-

σης. Ωστόσο, η νόμιμη συνολική λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί αντικείμενο αξι-

ολόγησης και ελέγχου. 

 

13. Υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ μεταποίησης αλλά εν-

διαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικό ΚΑΔ μεταποίησης με στόχο την παρα-

γωγή νέων προϊόντων . Πότε πρέπει να προσθέσει τον εν λόγω ΚΑΔ; 

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την 

πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

 

14. Υφιστάμενη επιχείρηση που δεν διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την ημερομηνία 

προκήρυξης του προγράμματος αλλά θα τον αποκτήσει πριν την υποβολή πρότασης, 

είναι επιλέξιμη; 

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη καθώς σύμφωνα με την Πρό-

σκληση της Δράσης, δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι την ημερομηνία έκδο-

σης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους 

ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕ-

ΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» 

 

 

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ 

15. Τι θεωρείται «θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφι-

στάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης» για ένα υφιστάμενο ξενοδοχείο ώστε να θε-

ωρείται αρχική επένδυση; 

Απάντηση: Για να θεωρηθεί αρχική επένδυση θα πρέπει οι δαπάνες του επενδυτικού 

σχεδίου να αφορούν σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκα-

τάστασης (πχ. αύξηση δυναμικότητας) ή θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγω-

γικής διαδικασίας της εν λόγω υφιστάμενης τουριστικής μονάδας (πχ νέες υπηρεσίες, 

αύξηση αστεριών, κλειδιών). Σε κάθε περίπτωση, η "αρχική επένδυση" θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, αποτελεί σημείο ελέγ-

χου κατά την αξιολόγησης της πρότασης και δεν μπορεί εκ των προτέρων να απαντη-

θεί. 

 

16. Υφιστάμενη Επιχείρηση κάνει επέκταση σε οικόπεδο διαφορετικό από αυτό είναι 

εγκατεστημένη εντός Περιφέρειας ΑΜΘ, είναι επιλέξιμη για τη Δράση; 

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο σε διαφο-

ρετικούς τόπους, εφόσον αυτοί αποτελούν υποκαταστήματα της και βρίσκονται εντός 

της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
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17. Υφιστάμενη επιχείρηση εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ θέλει να δημιουργήσει υποκα-

τάστημα εκτός της ΑΜΘ και να επιδοτηθεί για αυτό, είναι επιλέξιμο για την Δράση; 

Απάντηση: Το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο για τη Δράση. Οι 

τόποι υλοποίησης της επένδυσης, για τους οποίους η υφιστάμενη επιχείρηση πρόκειται 

να υποβάλλει στη Δράση, θα πρέπει να χωροθετούνται αποκλειστικά στην Περιφέρεια 

ΑΜΘ. 

 

18. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η θερμομόνωση υφιστάμενου κτιρίου της επιχείρησης  σε 

επενδυτικού σχεδίου που θα αφορά  αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για αύξηση 

δυναμικότητας; 

Απάντηση: Η θερμομόνωση υφιστάμενου κτιρίου της επιχείρησης δεν αποτελεί επιλέ-

ξιμη δαπάνη καθώς δεν εμπίπτει σε καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 

ορισμό της αρχικής επένδυσης προκειμένου η εν λόγω επένδυση να χαρακτηριστεί αρ-

χική. 'Όταν πρόκειται για αρχική επένδυση σε υφιστάμενη επιχείρηση, επιλέξιμες δα-

πάνες είναι μόνο αυτές που αφορούν την «αρχική επένδυση» και όχι οι δαπάνες εκ-

συγχρονισμού (π.χ. ανακαίνιση, αντικατάσταση εξοπλισμού) των υφιστάμενων υποδο-

μών της επιχείρησης. (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ σελ.11) 

 

19. Μεταποιητική επιχείρηση ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε επέκταση των κτιριακών 

της υποδομών, μέσω της προσθήκης επιπρόσθετου χώρου αποθήκευσης και συσκευα-

σίας προϊόντων. α) Μπορεί το επενδυτικό σχέδιό να περιλαμβάνει μόνο κτιριακές υπο-

δομές; β) με επενδυτικό σχέδιο μόνο με κτιριακές δαπάνες μπορεί η διαθεσιμότητα 

χώρου να θεωρηθεί προσδιοριστικός παράγοντας αύξησης της δυναμικότητας; 

Απάντηση: α) Για την εν λόγω επιχείρηση, το επιχειρηματικό σχέδιο  μόνο με κτιρια-

κές υποδομές κρίνεται επιλέξιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Δρά-

σης. β) Δύναται να θεωρηθεί προσδιοριστικός παράγοντας η διαθεσιμότητα χώρου μό-

νο και εφόσον η επιπλέον δυναμικότητα είναι υπαρκτή. (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ 

ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ σελ.11, "αρχική επένδυση") 

 

20. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η αρχική επένδυση αφορά και στη διαφοροποίηση 

της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παρα-

χθεί ποτέ σε αυτή. Πως θα γίνει η πιστοποίηση του νέου προϊόντος κατά την υποβολή 

και κατά την πιστοποίηση, η αλλαγή του Κωδικού Δραστηριότητας αποτελεί έναν τέ-

τοιο τρόπο; 

Απάντηση: Κατά την υποβολή του Επενδυτικού σχεδίου αλλά και κατά την πιστοποί-

ηση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) 

από αρμόδιο μηχανικό με καταγραφή του παραγωγικού εξοπλισμού (μηχανημάτων), 

και των παραγόμενων προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι, στον τελικό έλεγχο θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας 

στην οποία να περιέχεται η ισχύς των νέων μηχανημάτων παραγωγής/συσκευασίας. Η 

αλλαγή/προσθήκη νέου ΚΑΔ δεν είναι υποχρεωτική, καθώς προκύπτει ανάλογα με την 

φύση της νέας παραγωγικής διαδικασίας. 

 

21. Υφιστάμενο ξενοδοχείο θέλει να προβεί σε ανέγερση νέων ενοικιαζόμενων δωμα-

τίων. Δύναται ένα μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου να αφορά και το υφιστάμενο 

ξενοδοχείο ή θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά μόνο την αρχική επένδυση; 

Απάντηση: Για να θεωρηθεί αρχική επένδυση το μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου 

που αφορά στο υφιστάμενο ξενοδοχείο, θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να αφορούν σε 

επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης (πχ. αύξηση δυ-

ναμικότητας) ή θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της εν 

λόγω υφιστάμενης τουριστικής μονάδας (πχ νέες υπηρεσίες, αύξηση αστεριών, κλει-

διών). Σε κάθε περίπτωση, η "αρχική επένδυση" θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την 

υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, αποτελεί σημείο ελέγχου κατά την αξιολόγησης 

της πρότασης και δεν μπορεί εκ των προτέρων να απαντηθεί. 

 

22. Δύναται να πιστοποιηθούν κτιριακές δαπάνες σε μέρος  κτιρίου υφιστάμενης επι-

χείρησης που ήταν αυθαίρετο αλλά νομιμοποιήθηκε; 
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Απάντηση: Εφόσον το αυθαίρετο τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου έχει νομιμοποιηθεί, 

δύναται να πιστοποιηθούν κτιριακές δαπάνες και στο μέρος του κτιρίου αυτό, δεδομέ-

νου ότι πληρούνται οι  προϋποθέσεις της Πρόσκλησης (όπως αρχική επένδυση, χαρα-

κτήρας κινήτρου, κλπ.). 

 

23. Τι εννοούμε με τον όρο "Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών & συντήρησης"; 

Απάντηση: Σύμφωνα με τη Δράση, το επενδυτικό σχέδιο δε θα πρέπει να αφορά σε 

επισκευή/συντήρηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αλ-

λά σε αρχική επένδυση της υφιστάμενης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 651/2014 ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την απόκτηση 

πάγιων στοιχείων. Οι εργασίες επισκευών και συντήρησης θεωρούνται δαπάνες εξόδων 

για την επιχείρηση. (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ, "Αρχική 

επένδυση" σελ. 11). 
 

24. Αιτήματα προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙ-

ΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)». 

Απάντηση: Σε συνέχεια τεκμηριωμένων αιτημάτων, εγκρίνεται η προσθήκη των ακό-

λουθων ΚΑΔ στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)», η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Τροποποίηση της 

Πρόσκλησης. 

35.30.21      Υπηρεσίες παροχής πάγου, συμπεριλαμβανομένου του πάγου για ψυκτι-

κούς (δηλαδή για μη διατροφικούς) σκοπούς. 

35.30.21.01 Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες. 

35.30.21.02 Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου 

πάγου), για ψύξη. 

90.02.19.04 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού ε-

ξοπλισμού κλπ).      

90.02.19.05 Υπηρεσίες ηχοληψίας. 

90.02.19.10 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατά την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, θα γίνει προσθήκη της ακό-

λουθης διευκρίνησης, στο  «Κεφάλαιο: 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ–ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ», στο τέλος της Δαπάνης Β:  

«Σε κάθε περίπτωση: 

- οι δαπάνες της κατηγορίας αυτή συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρε-

σιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους, 

- οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε 

να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπη-

ρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες». 
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Κοινοποίηση: 
• Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ, firbas@mnec.gr  

• Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, stateaid_unit@mnec.gr 
• Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 

spa@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), scos@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), siss@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), eyssaap@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, sec.ops@mnec.gr  
• ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 
• Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ), hellaskps@mnec.gr  
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, esubpde@mnec.gr  
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
- Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ, periferiarxis@pamth.gov.gr  
- Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως ΑΜΘ, ektelestikos@pamth.gov.gr  

- Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, 
gappy@pamth.gov.gr  

- Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
dianap@pamth.gov.gr  
- Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), 
panmpots@pme.duth.gr,  
petrossoukoulias@gmail.com  

• Επιμελητήρια Περιφέρειας ΑΜΘ (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών τους) 
- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), keeuhcci@uhc.gr, ebex@otenet.gr  
- Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, info@rodopicci.gr, proedros@rodopicci.gr  
- Επαγγελματικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης,info@everodopi.gr, 
gravanisanton@gmail.com  
- Επιμελητήριο Δράμας, ccidrama@dramanet.gr  
- Επιμελητήριο Έβρου, epimevro@otenet.gr, marketing@evroschamber.gr  

- Επιμελητήριο Καβάλας, info@chamberofkavala.gr  
- Επιμελητήριο Ξάνθης, ebex@otenet.gr  
- Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, oeeam2@otenet.gr, 
oee2pt@oe-e.gr  
- Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, oee1pt@oe-e.gr  

- ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, geoteeam@otenet.gr  

- ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Θράκης, thraki@geotee.gr  
- ΤΕΕ –Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, teeam@tee.gr  
- ΤΕΕ – Τμήμα Θράκης, tee_thrace@tee.gr  
• Φορείς επιχειρηματικότητας (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών τους) 
- Σύνδεσμος Εξαγωγέων, info@seve.gr, si@seve.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, info@sbe.org.gr, i.stavrou@sbbe.gr, georgiou@sbbe.gr  
- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, info@sev.org.gr  

- Σύνδεσμος Βιοτεχνικών-Βιομηχανιών Έβρου, info@sbbevros.gr  
- Σύνδεσμος Βιοτεχνικών-Βιομηχανιών Ξάνθης, sbbx@otenet.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών-Βιοτεχνικών Ροδόπης, sbbnr@otenet.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Βιοτεχνών Ανατολικής Μακεδονίας, sbam1974@gmail.com  
- Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), info@grhotels.gr, info@alexbh.gr  
- Συνδέσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), info@sete.gr,  
thracehoteliers@otenet.gr, amitzalis@lucyhotel.gr  

- Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE), 
gsevee@gsevee.gr, info@gsevee.gr, oebese@hotmail.gr  

- Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), info@sepe.gr, ysirros@sepe.gr,  
paparidou@sepe.gr,  
• Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΦΕΠΑΕ), amaksi@efepae.gr   

- Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), info@desm-os.gr 
 
Εσωτερική διανομή: 
• Προϊστάμενος ΕΥΔ 
• Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 και Γ  
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