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Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

 

Ερώτηση 1:  Επιτρέπεται ως επαγγελματική έδρα για το επενδυτικό σχέδιο, η οικία του 

δυνητικού δικαιούχου; 

Απάντηση 1: Επιτρέπεται η δήλωση ως επαγγελματική έδρα της επιχείρησης ως οικία 

του δυνητικού δικαιούχου με τον όρο ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν περι-

λαμβάνει κτιριακές δαπάνες (κατηγορία δαπανών Α.1). 

 

Ερώτηση 2:  Ατομική επιχείρηση έχει διακόψει τη λειτουργία της  και θέλει να κάνει 

έναρξη ως Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, είναι επιλέξιμη για τη Δράση; 

Απάντηση 2: Ναι με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί επανέναρξη της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας. 

 

Ερώτηση 3: Είναι επιλέξιμες οι εταιρείες spinoff; 

Απάντηση 3: Οι εταιρείες spinoff δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Πρόσκληση της Δράσης. 

 

Ερώτηση 4: Για πόσα έτη θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά για το κρι-

τήριο 3 (επαγγελματική εμπειρία)  ώστε να λάβει το επενδυτικό σχέδιο τη 

μέγιστη βαθμολογία; 

Απάντηση 4: Για το κριτήριο 3 αναφορικά με την Επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει 

να προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά σε βάθος πενταετίας για 

κάθε εταίρο/μέτοχο 

 

Ερώτηση 5: Για πόσα έτη θα πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για το κριτήριο 

5 (Διάρκεια ανεργίας) ώστε να λάβει το επενδυτικό σχέδιο μέγιστη βαθ-

μολογία; 

Απάντηση 5: Για το κριτήριο 5 που αφορά στην Διάρκεια ανεργίας θα πρέπει να προ-

σκομισθούν σχετικά δικαιολογητικά έως και ένα χρόνο πριν την καταλη-

κτική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ κάρτα ανεργίας ή βε-

βαίωση αρμόδιου Φορέα.) 

 

Ερώτηση 6: Τι θα δηλωθεί στο πεδίο 6 του εντύπου Ι.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σχετικά με τις άδειες που θα χρειαστεί η επιχεί-

ρηση; 

Απάντηση 6: Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης δεν είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση άδειας λειτουργίας. 
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Ερώτηση 7: Αν μία επιχείρηση ιδρυθεί μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης και έχει 

εισφέρει στο εταιρικό της κεφάλαιο ήδη την ιδιωτική συμμετοχή που α-

παιτείται σύμφωνα με την Πρόσκληση, είναι επιλέξιμη για τη Δράση; Και 

αν ναι, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με τη νο-

μική της μορφή; 

Απάντηση 7: Εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση, και ο 

τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής είναι μέσω της καταβολής/αύξησης 

του εταιρικού της κεφαλαίου τότε θα πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα 

με την νομική μορφή της επιχείρησης:         

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.):  

▪ Καταστατικό της εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της 

εταιρείας για την καταβολή/αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη 

θεώρηση του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί (πρέπει να α-

ναγράφεται ρητά ο σκοπός της καταβολής/αύξησης του κεφαλαίου). 

▪ Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ. 

▪ Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στον τραπεζικό λογαρια-

σμό όψεως της εταιρείας, για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφα-

λαίου. 

▪ Κίνηση του λογαριασμού όψεως έως την προηγούμενη ημέρα πριν την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και όχι προγενέστερη της τελευταίας 

ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-

βολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

▪ Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί διπλογραφικά βιβλία, κίνηση (καρτέ-

λες) των λογαριασμών 40 και 43 στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 

Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.):  

▪ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για αύξηση του μετο-

χικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. (πρέπει να αναφέ-

ρεται ρητά ο σκοπός).  

▪ Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση 

της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτών στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

▪ Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαρια-

σμό όψεως της εταιρείας. 

▪ Κίνηση του λογαριασμού όψεως έως την προηγούμενη ημέρα πριν την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και όχι προγενέστερη της τελευταίας 

ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-

βολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
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▪ Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στη μεγαλύτερη δυνατή 

ανάλυσή τους. 

 

Ερώτηση 8:  Αιτήματα προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)». 

Απάντηση 8: Σε συνέχεια τεκμηριωμένων αιτημάτων, εγκρίνεται η προσθήκη των α-

κόλουθων ΚΑΔ στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥ-

ΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)», η οποία θα πραγματοποιηθεί 

κατά την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης. 

93.1             Αθλητικές δραστηριότητες 

93.11          Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.11.10      Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθο-

σφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ 

93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ 

93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) 

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας "καρτ" 

93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ 

93.13          Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.13.1       Υπηρεσίες γυμναστηρίων 

93.13.10     Υπηρεσίες γυμναστηρίων 

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, 

πιλάτες, γιόγκα κλπ) 

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής. 

 

Ερώτηση 9: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν η Προκήρυξη λειτουργεί με την μορφή 

του Προγράμματος - "Κουβάς", εάν δηλαδή απαιτείται ή όχι η υποβολή Τρο-

ποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου σε περιπτώσεις διαφορο-

ποιήσεων δαπανών εντός του εγκεκριμένου ορίου της Κατηγορίας Δαπάνης. 

  

Απάντηση 9: Αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά 

την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι: 

1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης, 

2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών, 

3. έχει την ίδια Περιγραφή, 

4. έχει την ίδια χρήση, 

5. είναι επιλέξιμη, 

δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίη-

σης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται α-

πευθείας με αυτό. 

Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις της ενότητας αυτής με τους προαναφερό-

μενους περιορισμούς, μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης 

/ πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό, χωρίς να απαιτείται η 

υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. 
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Ερώτηση 10: Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε Επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση ατομικής επιχεί-

ρησης μεταποιητικής βιομηχανικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο φυσικό 

πρόσωπο είχε ξεκινήσει αγροτική δραστηριότητα (ιδιότητα αγρότη) κατά τα 

τελευταία 4 έτη, χωρίς την ύπαρξη ουσιωδών εισοδημάτων από αυτήν. Η ε-

γκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα θα ξεκινήσει άμεσα. Υφίσταται 

πρόβλημα, ως προς την Προκήρυξη, αναφορικά με την ύπαρξη αγροτικής ι-

διότητας από το παρελθόν; 

  

Απάντηση 10: Επισημαίνεται ότι,σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες: 

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υ-

δατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

Συμβουλίου, 

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργι-

κών προϊόντων, 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 

των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 

διατίθενται στην αγορά από 

τις οικείες επιχειρήσεις, 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν 

μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες 

χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 

εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία 

και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζο-

νται με την εξαγωγική δραστηριότητα, 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί 

των εισαγόμενων. 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστη-

ριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (α), (β) ή (γ) και δραστηριοποι-

ηθούν επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδι-

κούς δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης, ο κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 (de minimis) εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγού-

νται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του 

κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) δεν 

τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

1407/2013 (de minimis). 

 

Επίσης, να σημειωθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να υποβάλλεται από 

δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

  

 

Ερώτηση 11: Μια επιχείρηση ενοικιάζει οικόπεδο στο οποίο θα γίνει η Κατασκευή νέου κτι-

ρίου (ως επιδοτούμενη δαπάνη). Η Οικοδομική άδεια θα είναι στο όνομα του 

ιδιοκτήτη και όχι στο όνομα της επιχείρησης. Θα υπάρξει πρόβλημα στην επι-

δοτούμενη δαπάνη της κατασκευής νέου κτιρίου; 

  

Απάντηση 11: Η οικοδομική άδεια μπορεί να εκδοθεί τόσο στο όνομα του Δικαιούχου όσο 

και του Ιδιοκτήτη. Απαιτείται προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης 

κατά το πρώτο αίτημα ελέγχου που να αποδεικνύει τη σχέση της επιχείρησης 

με το κτίριο. 
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Ερώτηση 12: Επιλεξιμότητα Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου στην κατηγορία Α.1 - Κτί-

ρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. (α) Αντί κατασκευής ξύλινου κτι-

ρίου υποδοχής επιφάνειας 45τμ, ανακαίνιση πρώην στρατιωτικού φυλακίου 

επιφάνειας περίπου 80τμ που έχει εκμισθωθεί στην επιχείρηση για διάστημα 

25 χρόνων. (β) Κατασκευή υποδομής εναέριας διαπέρασης. Ο Π/Υ της κατη-

γορίας δεν θα μεταβληθεί. 

  

Απάντηση 12: Εφόσον δεν επηρεάζονται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού στοιχείου, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης για την ένταξη του έργου στο 

πρόγραμμα, καθώς και βαθμολογικά τα κριτήρια αξιολόγησης, το αίτημα τρο-

ποποίησης δύναται να εγκριθεί. 

  

 

Ερώτηση 13: Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομα του ιδιο-

κτήτη,  γίνεται αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα αλλαγή 

στο όνομα του Δικαιούχου; 

  

Απάντηση 13: Η Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί τόσο στο όνομα του 

Δικαιούχου όσο και του Ιδιοκτήτη. Η ημερομηνία έκδοσής της δεν μπορεί να 

είναι μεταγενέστερη των σχετικών αιτούμενων δαπανών. 

  

 

Ερώτηση 14: Για Αγρότη ειδικού σκοπού που εντάχθηκε με Ειδικό Όρο σύστασης της επι-

χείρησης σε μία από τις επιλέξιμες Νομικές μορφές: ΜΙΚΕ, ΜΕΠΕ, Μονοπρό-

σωπη ΑΕ και προχώρησε σε σύσταση ατομικής επιχείρησης υφίσταται πρό-

βλημα; 

  

Απάντηση 14: Οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους 

και της προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  

  

 

Ερώτηση 15: Για επιχείρηση με ΚΑΔ επένδυσης 88.10.1 - Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας 

χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία πραγ-

ματοποιήθηκαν οι παρακάτω κτιριακές εργασίες: Καθαιρέσεις εσωτερικών τοί-

χων, Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου, Χρωματισμοί, Αντικατάσταση εξωτερι-

κών κουφωμάτων, Υδραυλική εγκατάσταση, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (σώματα και 

σωληνώσεις), Εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας, Τοποθέτηση μεμ-

βράνης ασφαλείας στα τζάμια των εξωτερικών κουφωμάτων, Τοποθέτηση πα-

τώματος Laminate, Πόρτες Laminate, Κουζίνα μελαμίνης. 

Για την Κατηγορία Α.1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ, ο 

οδηγός αναφέρει τα απαραίτητα παραστατικά κατά περίπτωση: 

• Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και σύμφωνη με τις 

αδειοδοτήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και Τεχνική Έκθεση 

με περιγραφή εργασιών. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο παραστατικά; 

• Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να έχει μια περιληπτική αναφορά στις εργασίες ή 

πρέπει να γίνει ανάλυση τους; 

• Η Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πρέπει να εκδοθεί 

στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου του έργου, σε περίπτωση εκμίσθω-

σης; 

Τα Σχέδια απαιτούνται για τις προαναφερόμενες  εργασίες; 

• Απαιτούνται Ιδιωτικά Συμφωνητικά για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από 

προμηθευτές ( και όχι από εργολάβο ) για τις εξής εργασίες: 

• Τοποθέτηση γυψοσανίδων, Γκρεμίσματα, Τοποθέτηση πλακιδίων, Βάψιμο 

κτιρίου, Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, Εγκατάσταση Ύδρευσης-Αποχέ-

τευσης, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση; 
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• Στο παραστατικό «Επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από αρμόδιο μη-

χανικό και ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης»: τι εν-

νοεί ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης; 

• Για την ανάλυση κόστους εργασιών του προμηθευτή, τι ακριβώς απαιτείται; 

Αρκεί η ανάλυση προϋπολογισμού του μηχανικού για αντίστοιχο τιμολόγιο; 

• Η Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται για τις προαναφερόμε-

νες  εργασίες; Σε περίπτωση που δεν απαιτείται να προσκομίσουμε Υπεύθυνη 

Δήλωση του μηχανικού; 

• Για την Κατηγορία Α.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ο οδηγός αναφέρει τα απαραίτητα πα-

ραστατικά: Περιγραφή των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για κάθε 

διακριτό είδος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση. Αφορά το τεχνικό 

φυλλάδιο (prospectus) ενός εξοπλισμού; 

• Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επιλέξιμες στην Υποκατηγορία 

Α.2.4 Λοιπός Εξοπλισμός, οι δαπάνες αγοράς ηλεκτρικών συσκευών όπως: 

ψυγείο, κουζίνα, TV, βάση TV, σκούπα, βραστήρας, τοστιέρα, μίξερ, multi; 

  

Απάντηση 15: • Τα αναφερόμενα παραστατικά προσκομίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με 

το είδος των εργασιών. 

• Η Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό ή έγγραφο με α-

ναλυτικές επιμετρήσεις απαιτείται να είναι αναλυτική. 

• Απαντήσεις Ερωτημάτων 3 και 5. 

• Οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, πέρα των προ-

βλεπόμενων δικαιολογητικών στη Δράση, θα ζητηθεί με επιστολή ελλείψεων. 

• Για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από προμηθευτές, απαιτούνται Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά. 

• Αφορά τον φάκελο τεχνικών στοιχείων, ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασίες 

ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. 

• Αρκεί η ανάλυση προϋπολογισμού σε αντιστοιχία με τις εργασίες που πραγ-

ματοποιήθηκαν και αφορούν το σχετικό τιμολόγιο. 

• Εφόσον δεν απαιτείται αρκεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από μηχα-

νικό. 

• Ναι, αφορά το τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) ενός εξοπλισμού. 

• Οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες. 

 

 

Ερώτηση 16: Επιχείρηση έχει δηλώσει κατά την ένταξη εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμε-

τοχής με Ίδια Κεφάλαια, όμως κατόπιν επιθυμεί την αλλαγή της κάλυψης σε 

δάνειο. Είναι αποδεκτή αυτού του είδους η μεταβολή; 

Απάντηση 16: Η αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε πε-

ρίπτωση αξιοποίησης ή κατάργησης τραπεζικού δανεισμού είναι αποδεκτή, ε-

φόσον δεν μεταβάλλεται βαθμολογικά το κριτήριο. Για την παραπάνω ενέρ-

γεια απαιτείται σχετικό αίτημα τροποποίησης. 

 

 

Ερώτηση 17:  Πότε μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης; 

 

Απάντηση 17: Τουλάχιστον πριν την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης / πιστοποίησης δα-

πανών που σχετίζονται με τον ΚΑΔ επένδυσης.  

 Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας για Ερ-

γασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών με 

σκοπό την ανέγερση κτιρίου θα πρέπει πριν την τελική εκταμίευση να έχουν 

προσθέσει τον ΚΑΔ που έχει δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης. 

  

 

Ερώτηση 18:  Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος για 

κατάργηση δανεισμού (ως μέσο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής κατά την 
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υποβολή της πρότασης) και την απόδειξη κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής με 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποια ημερομηνία θα λαμβάνεται υπόψη από 

τον ΕΦ κατά την εξέταση του αιτήματος για την εν λόγω απόδειξη; Επίσης, 

είναι αποδεκτός τρόπος η απόδειξη κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής με χρημα-

τικά διαθέσιμα σε λογαριασμούς των φυσικών προσώπων/εταίρων; 

 

Απάντηση 18: Η ημερομηνία καταβολής/αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου για 

την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να είναι προγενέστερη 

του αιτήματος τροποποίησης. Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρό-

σκληση ανάλογα με τη Νομική Μορφή κάθε επιχείρησης. 

Κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η κά-

λυψη της ιδιωτικής συμμετοχής αποδεικνύεται μόνο με τους κάτωθι τρό-

πους: 

i. Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) και για τις προσω-

πικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) με καταβολή/αύξηση μετοχικού ή εται-

ρικού κεφαλαίου αντίστοιχα. 

ii. Για τις ατομικές επιχειρήσεις με την εξόφληση των παραστατικών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

 

 

Ερώτηση 19: Μια επιχείρηση επιθυμεί την αφαίρεση 2 εκ των 4 μετόχων και πρόσθεση 2 

νέων μετόχων, καθώς και τροποποίηση στο ποσοστό μετοχικής σύνθεσης. 

Είναι επιτρεπτό; Θα γίνει εκ νέου έλεγχος βαθμολογίας; Σε περίπτωση που 

είναι αποδεκτή η αλλαγή των μετόχων και ακολουθήσει νέος έλεγχος βαθμο-

λογίας, ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να πετύχει η επιχεί-

ρηση; 

 

Απάντηση 19: Με βάση το Κεφ. 11.1 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α-

ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» (σελ. 56/228) της 

Πρόσκλησης τα κριτήρια αξιολόγησης δεν δύναται να μεταβληθούν βαθμολο-

γικά.  

 Στο υποβληθέν αίτημα τροποποίησης από το δικαιούχο πρέπει να δικαιολο-

γείται ειδικώς και επαρκώς η αναγκαιότητα της τροποποίησης, να τεκμηριώ-

νεται η μη αλλοίωση των στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί, να μην μετα-

βάλλεται η επιλεξιμότητα και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολό-

γησης του σχεδίου. 

Γίνεται εκ νέου έλεγχος βαθμολογίας κατά τον οποίο θα πρέπει να διασφαλί-

ζεται τουλάχιστον η αρχική βαθμολογία ένταξης. 

  

 

Ερώτηση 20:  Σε περίπτωση που στην υποβολή του 1ου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου δεν 

περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας Α.1. «Κτίρια, εγκαταστάσεις και πε-

ριβάλλων χώρος», είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των απαιτούμενων α-

δειών που θα εκδοθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 

άδεια δόμησης);  Εάν είναι απαιτητές, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην προ-

σκόμισή τους πριν τη παρέλευση του διαστήματος από την απόφαση ένταξής 

του μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με 

την Πρόσκληση, ή παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του 1ου αιτήματος εν-

διάμεσου ελέγχου εντός του διαστήματος αυτού, αλλά έκδοσης των αδειών 

μεταγενέστερα αυτού και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή της ενίσχυ-

σης; 

 

Απάντηση 20: Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 

άδεια δόμησης) προκρίνεται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την υποβολή του 
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πρώτου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο υπάρ-

χουν δαπάνες της σχετικής κατηγορίας. 

 Σε περίπτωση που κατά το 1ο αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου ο δικαιούχος δεν 

αιτείται πιστοποίηση δαπανών που αφορούν την κατηγορία Α.1, μολονότι υ-

φίστανται στο επενδυτικό σχέδιο, τότε δύναται να γίνει αποδεκτή η προσκό-

μιση της σχετικής αίτησης για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας. 

 Η σχετική άδεια θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστεί με το αίτημα επαλή-

θευσης / πιστοποίησης κατά το οποίο ο δικαιούχος αιτείται κτιριακές δαπάνες.  

 Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολο-

κληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού α-

ντικείμενου αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο 

του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου. 

 Σε κάθε περίπτωση, κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση εξετάζεται το 

ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης ως προς τις  πραγματοποιθείσες δαπάνες 

ώστε να μη μεταβάλλεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας της επένδυσης κατά 

τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που 

θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρη-

ματοδότησης. 

 Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η μη πραγματοποίηση μέρος 

των δαπανών δεν θα πρέπει να αλλοιώνει το χαρακτήρα του επενδυτικού 

σχεδίου, όπως αυτό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε.  

 Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται ολική δημοσιονομική διόρθωση και 

ανάκτηση της χορηγηθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις. 

  

  

Ερώτηση 21: Δικαιούχος που έχει υποβάλει Αίτημα Προκαταβολής υποχρεούται πριν τη πα-

ρέλευση του διαστήματος μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Επαλήθευσης – Πι-

στοποίησης, σύμφωνα με την Πρόσκληση, να υποβάλει και 1ο αίτημα ενδιά-

μεσου ελέγχου; 

 

Απάντηση 21: Δικαιούχος που έχει υποβάλει σχετικό Αίτημα και έχει λάβει Δημόσια Χρημα-

τοδότηση με προκαταβολή υποχρεούται και στην υποβολή Ενδιάμεσου ή Τε-

λικού Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης πριν τη παρέλευση του διαστήματος 

από την απόφαση ένταξής του μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Επαλήθευσης – 

Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Πρόσκληση. 

  

 

Ερώτηση 22: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και Αλλαγή Χρήσης. Τι προηγείται; 

 

Απάντηση 22: Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι απαιτούμενη για εργασίες 

αλλαγής χρήσης για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. 

Συνεπώς, η Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δύναται να περιλαμβάνει την 

αλλαγή χρήσης. 

  

 

Ερώτηση 23: Σε ποιο βαθμό επιτρέπονται οι αλλαγές εντός της ίδιας κατηγορίας; Για παρά-

δειγμα, σε περίπτωση που το Τεχνικό Παράρτημα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο 

τρόπο που να περιλαμβάνει 3 κατηγορίες Α.2.1  « Μηχανολογικός εξοπλι-

σμός» και κατά την υλοποίηση το κόστος των προϊόντων της Α.2.1.α υπερ-

βαίνει το συνολικό κόστος της αντίστοιχης Α.2.1.α, βάσει Τ.Π. και το κόστος 

των προϊόντων της Α.2.1.β είναι μικρότερο από αυτό που είχε διαμορφωθεί 

κατά την αξιολόγηση της ένταξης, υπάρχει η δυνατότητα ορισμένα από τα 

προϊόντα της Α.2.1.α να αντιστοιχηθούν στην Α.2.1.β; 

 

Απάντηση 23: Αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από το Δικαιούχο κατά 

την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι: 
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1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης, 

2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών, 

3. έχει την ίδια Περιγραφή, 

4. έχει την ίδια χρήση, 

5. είναι επιλέξιμη, 

 δεν συνιστά τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροπο-

ποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζε-

ται απευθείας με αυτό. 

 Σχετικά με το δεύτερο υποερώτημα, μπορεί μία δαπάνη εντός της ίδιας Κατη-

γορίας, να μετακινηθεί από την Α.2.1.α στην Α.2.1.β, παρά το γεγονός ότι η 

περιγραφή της δαπάνης περιλαμβάνεται στην Α.2.1.α, με την προϋπόθεση ότι 

δεν αντικαθιστά κάποια δαπάνη της Α.2.1.β και χωρίς να γίνεται επιμερισμός 

της αξίας στις 2 κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την αξιολό-

γηση της ένταξης. 

 

 

Ερώτηση 24:  Είναι δεκτή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας η οποία έχει εκδοθεί μετα-

γενέστερα των εργασιών; 

 

Απάντηση 24:  Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας με μεταγενέστερη ημερομηνία από την 

αρμόδια αρχή δύναται να γίνει αποδεκτή. Ωστόσο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της έκθεσης τελικής πιστοποίησης και 

παραλαβής πράξης (έργου) από τον ΕΦΕΠΑΕ, όπως και να ικανοποιούνται οι 

λοιπές απαιτήσεις επιλεξιμότητας δαπανών. 

 

 

Ερώτηση 25: Ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφο-

ριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ότι για τις ερ-

γασίες που εκτελούνται δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα, απαιτείται 

σε όλες τις περιπτώσεις; π.χ. τοποθέτηση κλιματιστικών, καμερών ασφαλείας, 

εσωτερικοί χρωματισμοί; 

 

Απάντηση 25: Με βάση το Νόμο 4759/2020 - ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020, για τις εργασίες 

για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής 

Κλίμακας Τροποποίηση του τίτλου και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 

του ν. 4495/2017, απαιτείται ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, 

που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος (Τ.Ε.Ε.). 

 

 

Ερώτηση 26: Σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν κτιριακές παρεμβάσεις 

και αυτές υλοποιούνται σε μη ιδιόκτητο χώρο, η διάρκεια του μισθωτηρίου θα 

πρέπει να είναι 6 ή 12 έτη, τα οποία θα μετρούνται μετά την απόφαση έντα-

ξης. Αυτό σημαίνει ότι το μισθωτήριο πρέπει να υποβληθεί την ημέρα έκδοσης 

της απόφασης ένταξης; 

 

Απάντηση 26:  Με βάση την Πρόσκληση, τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν κτιριακές 

παρεμβάσεις και αυτές υλοποιούνται σε μη ιδιόκτητο χώρο, η διάρκεια του-

λάχιστον έξι (6) ετών ή δώδεκα (12) ετών του συμφωνητικού/μισθωτηρίου 

για ανέγερση κτιρίου αφορά και ελέγχεται στο στάδιο της υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου και όχι στην υποβολή. 

 Η διάρκεια 6 ή 12 ετών μετράει από την απόφαση ένταξης και εξής και όχι 

απαραίτητα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης.  

 Αναλυτικότερα:  

• για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και υποβάλει μισθωτήριο με α-

ριθμό δήλωσης πριν την απόφαση ένταξης, η παραπάνω διάρκεια μετράει 

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης  
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• για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την έκδοση της απόφασης 

ένταξης, η διάρκεια του μισθωτηρίου μετράει από τη σύσταση / έναρξη 

της επιχείρησης. 

 

 

Ερώτηση 27: Για το χωρίο του Κεφ. 11.2 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 

της 6ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης: ‘’Αλλαγή δαπάνης με νέα, για την 

οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή αιτήματος ε-

παλήθευσης, σωρευτικά ότι: 

1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης, 

2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών, 

3. έχει την ίδια Περιγραφή, 

4. έχει την ίδια χρήση, 

5. είναι επιλέξιμη, 

δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροπο-

ποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξε-

τάζεται απευθείας με αυτό.”, όπως διευκρινιστούν τυχόν αλλαγές ήσσονος 

σημασίας που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα αίτημα ελέγχου.  

 

 

Απάντηση 27: Όταν οι δαπάνες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, είναι επιλέξιμες και 

αφορούν εργασίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό 

(π.χ. διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, έπιπλα για τους χώρους αναμονής 

και διοίκησης της επιχείρησης, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 

κ.α.), με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της κα-

τηγορίας δαπάνης και κατ’ επέκταση του επενδυτικού σχεδίου, δύ-

ναται να ενσωματωθούν στο εκάστοτε αίτημα ελέγχου και να εξετασθούν 

απευθείας από τον ΕΦ, χωρίς να απαιτείται αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ, 

ακόμη κι αν δεν έχουν επακριβώς την ίδια περιγραφή, αλλά με την προ-

ϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες της επιχείρησης. 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που υπολείπεται οικονομικό αντικείμενο 

με παράλληλη ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το δια-

μορφωμένο κατά την αξιολόγηση της ένταξης Τεχνικό Παράρτημα, τότε 

θα μειώνεται και το οικονομικό αντικείμενο στο ύψος της δαπάνης και 

δε δύναται το ποσό που υπολείπεται να αντιστοιχηθεί από νέα δαπάνη της 

ίδιας Κατηγορίας. 

 

  


