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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων υλοποίησης για τη ∆ράση 
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 
2953. 
 
 
 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».  
2. Την διάταξη του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α’ 98). 
3. Τις διατάξεις του Π.∆ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 
4. Το Π∆ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων».    

5. Το Π∆ 83/2019  (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την με Α.Π. 85847/2020 (ΦΕΚ 3375/Β/12.8.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».        

7. Το Π∆ 63/2020  (ΦΕΚ 156/Α/5.8.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών».  

8. Την με αρ. πρωτ. 86593/2020 (ΦΕΚ 628/ΥΟ∆∆/13-8-2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «∆ιορισμός Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 
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9. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/24-6-2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του 
άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β 655) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

10. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης  «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 615/24-6-2015 
υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του 
ν.4314/2014 και κατάργηση της  αριθ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης» (Β1248). 

11. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.∆ ΕΠΑΝΕΚ» (Α∆Α: Ω01Λ4653Ο7-
Κ2Φ).  

12. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει. 

13. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.  

14. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει.  

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.  

16. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

17.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
∆εκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. 
αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
∆εκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

19. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
∆εκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.  

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα 
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

22. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Α∆Α:7ΠΧΒ0-2ΥΜ). 

23. Την με αρ. πρωτ.  137675/EΥΘΥ1016 /19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/B/31.12.2018) Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
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«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄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 ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

24. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

25. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

26. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση».  

27. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο ∆ιαχωρισμού». 

28. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 

29. Την υπ’ αριθμ’ 1557/432/Γ/Γ01/30-03-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης  και 
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ 
(Α∆Α: 6∆Ρ34653Ο7-4Υ0). 

30. Την υπ’ αριθμ’ 2640/803Γ01/20-05-2016 σύμβαση του Υφυπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης  και 
Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ. 

31. Την με Α.Π. 2768 / 806 Α1/15.05.2018 (Α∆Α:6Π9Χ465Χ18-4KI) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 
εγκρίθηκε η νέα εξειδίκευση της ∆ράσης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ», καθώς και η 
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο αυτής. 

32. Την με Α.Π. 3007/887 Α1/25.05.2018 (Α.∆.Α. 6Υ4Ω465ΧΙ8-Κ7Ξ) (ΦΕΚ Β΄ 1941/31.05.2018) 
Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της ∆ράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ». 

33. Το με Α.Π. 57270/ ΕΥΚΕ895/29.5.2018 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ 3049/997/A3/31.5.2018) έγγραφο της 
ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης». 

34. Την με Α.Π. 3185/1063/Α3/04.06.2018 Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ 
- ΟΠΣ 2953 (Α∆Α:ΨΙ7Ω465ΧΙ8-Φ6Σ)». 

35. Την με Α.Π. 4560/1445/Α3/24.07.2018 (Α∆Α:ΩΦΟ∆465ΧΙ8- Η5Σ) 1η τροποποίηση της Απόφασης 
με θέμα : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση 
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 
Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953». 

36. Την με Α.Π. 7977/2695/Α3/27.11.2018 (Α∆Α: 61ΗΙ465ΧΙ8-ΒΟ4) 2η τροποποίηση της Απόφασης με 
θέμα : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση 
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 
Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953». 

37. Την με Α.Π. 7242/2531 Α1/09-11-2018 (Α∆Α: 6Ζ8Ρ465ΧΙ8-ΞΡΝ) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», μέσω της 
34ης Γραπτής ∆ιαδικασίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μεθοδολογίας αξιολόγησης 
της ∆ράσης. 

38. Την με Α.Π. 7237/Β2/957/3-12-2019 (Α∆Α: ΩΦΙ346ΜΤΛΡ-Ο0Α) Απόφαση «παράτασης για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη ∆ράση «Ποιοτικός 
Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953».  

39. Την με Α.Π. 960/Β2/111/19.02.2020 (Α∆Α: 6ΦΛΓ46ΜΤΛΡ-5Α3) 3η τροποποίηση της Απόφασης με 
θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση 
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«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 
Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953». 

40. Την πρόταση τροποποίησης του ΕΦΕΠΑΕ (αρ. πρ. ΕΦΕΠΑΕ 1226/22-5-20) υπ’ αριθμ. 
3078/523/04.06.2020 με θέμα: «∆ιαβίβαση προτάσεων Τροποποίησης της  Πρόσκλησης της ∆ράσης  
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ και αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων 
υλοποίησης (Faq’s) προς δημοσίευση».  

41. Την με Α.Π. 5223/Β2/780/28.09.2020 (Α∆Α: 6∆5Χ46ΜΤΛΡ-ΞΤ∆) 4η τροποποίηση της Απόφασης με 
θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση 
«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 
Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953». 

42. Την Σύμφωνη Γνώμη (email) της  Μονάδας Α3 της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ για το αρχείο συχνών ερωτήσεων 
– απαντήσεων για την ∆ράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». 

43. Την ανάγκη διορθώσεων και αποσαφήνισης σημείων της Πρόσκλησης για απλούστευση και 
διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης 
δαπανών από πλευράς ΕΦ, της επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, της 
καταβολής της ενίσχυσης και της αύξησης της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020. 

44. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Την έγκριση στου συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη ∆ράση     

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής    

Πρόσκλησης της ∆ράσης και των Παραρτημάτων αυτής. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της 

ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
 
 
 

Ιωάννης Τσακίρης 
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Συνημμένα:  

 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων 
 

Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ 
 ΕΦΕΠΑΕ 

 

Εσωτερική διανομή:  
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α3, Β2 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» 

 

 

1. Οι δαπάνες απόκτησης λογισμικών όπως ERP, CRM, e-shop, e-commerce, είναι 
επιλέξιμες στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της ∆ράσης : "Η προμήθεια εξοπλισμού 

Πληροφορικής και τεχνολογικών επικοινωνίας και λογισμικού είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην 

κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι 

απαραίτητη για την άσκηση αυτής." 

 

 

2. H απόκτηση πρόσθετων modules σε υπάρχων λογισμικό πρόγραμμα ERP είναι 
επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Γίνεται αποδεκτή η δαπάνη, δεδομένου ότι η προσθήκη νέου module σε ένα  υφιστάμενο 

ERP δεν είναι αναβάθμιση υπάρχοντος λογισμικού με την έννοια ότι τα νέα modules προσφέρουν  νέες 

πρόσθετες υπηρεσίες (πχ module MRP, CRM, κλπ) στον χρήστη οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. Μη 

επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η προμήθεια νέας έκδοσης του ίδιου ERP με τα ίδια modules (πρόκειται για 

αναβάθμιση λογισμικού).  

 

3. Η κατασκευή ιστοσελίδας είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία 1 -Μηχανήματα-
Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή ιστοσελίδας καθώς θεωρείται λογισμικό και 

εντάσσεται στην Κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη 

ανανέωσης υπάρχουσας ιστοσελίδας. 

 

4. Για τα θέματα υλοποίησης δαπανών ενέργειας (ΑΠΕ) στην κατηγορία του 
εξοπλισμού θα προσκομίζεται για την πιστοποίηση τεχνική μελέτη 
αποτελεσμάτων από τη χρήση των ΑΠΕ; 
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Απάντηση : Σύμφωνα με τα παραδοτέα του Παραρτήματος ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης κατά το 

στάδιο της υλοποίησης θα προσκομίζονται  : "Όλες οι απαραίτητες μελέτες για την εγκατάσταση και 

λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας" 

 

5. ∆απάνες ειδικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία εξοπλισμού (π.χ. δίκτυο 
πεπιεσμένου αέρα) μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες; 
Οι δαπάνες που αφορούν σε ειδικές διαμορφώσεις του χώρου που θα απαιτηθούν 
για την τοποθέτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού π.χ. πάκτωση του, 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πίνακας ηλεκτρολογικός κλπ. είναι επιλέξιμες; 
Στις δαπάνες του μηχανολογικού εξοπλισμού μπορούν να περιληφθούν δαπάνες 
α) εξοπλισμού-μηχανημάτων συστήματος πυρασφάλειας, π.χ. σύστημα 
καταιωνισμού, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κλπ.., β) ψυκτικών 
μηχανημάτων για ψυκτικούς θαλάμους (για αντικατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού 
με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος), γ) μηχανικές ράμπες 
φορτοεκφόρτωσης αποθηκευτικών χώρων (όχι τα κτηριακά); 
Η δαπάνη προμήθειας Αντλίας θερμότητας για την ψύξη θέρμανση γραφείων είναι 
επιλέξιμη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 
 

Απάντηση : Στον Οδηγό του προγράμματος  στο Κεφάλαιο 6.1 «Επιλέξιμες ∆απάνες» δεν υπάρχει 
καμία σχετική αναφορά για κάθε είδους κτιριακή δαπάνη (πχ ειδικές διαμορφώσεις χώρου, πισίνες, 
ειδική κατασκευή για την τοποθέτηση εξοπλισμού και γενικότερα κάθε είδους ειδικές εγκαταστάσεις 
κτιριακού χαρακτήρα). Εξυπακούεται ότι καμία δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη για την οποία απαιτείται η 
έκδοση άδειας δόμησης ή μικρής κλίμακας.  

Αντιθέτως όπως αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος στο Κεφάλαιο 6.1 «Επιλέξιμες ∆απάνες»: 

« Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία 

νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη 

λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, υπό τους 

ακόλουθους όρους:….». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα έξοδα εγκατάστασης για τη λειτουργία του 

προμηθευόμενου επιλέξιμου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Στον 

όρο έξοδα εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές δαπάνες (όχι κτιριακές 

και μόνο αυτές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή μικρής κλίμακας) για τη σύνδεση 

του επιλέξιμου εξοπλισμού με τα αναγκαία δίκτυα (ρεύμα, νερό , αέρας, φυσικό αέριο κ.ο.κ.) τα οποία 

είναι απαραίτητα για να τεθεί ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία.  

Επιλέξιμος είναι επίσης και ο εξοπλισμός (αποτελεί εξαίρεση από την ανωτέρω γενική περίπτωση) για 

τον οποίο η άδεια δόμησης, απαιτείται για την εγκατάσταση αυτούσιου του επιλέξιμου εξοπλισμού, 

όπως π.χ. οι νέοι ψυκτικοί μεταλλικοί θάλαμοι. Κατά τα λοιπά και για αυτή την κατηγορία εξοπλισμού 

ισχύουν για τις κτιριακές δαπάνες οι ανωτέρω παρατηρήσεις περί μη επιλεξιμότητάς τους. 

Τέλος, στο πλαίσιο του επιλέξιμου εξοπλισμού περιλαμβάνονται δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης 

(όχι κτιριακές και μόνο αυτές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή μικρής κλίμακας) 

συστήματος πυρασφάλειας (πχ σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, 

κ.λπ.), ψυκτικά μηχανήματα για ψυκτικούς θαλάμους (με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι 

απλή αντικατάσταση), αντλίες θερμότητας για ψύξη θέρμανση των χώρων της επιχείρησης και 

μηχανικές ράμπες (πχ ανυψωτικές) φορτοεκφόρτωσης αποθηκών, πάντα με τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος και με στόχο να τεθεί ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία.   
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6. Ξενοδοχειακή μονάδα επιθυμεί να εντάξει στο επενδυτικό της σχέδιο στην 
κατηγορία 1 Μηχανήματα-Eξοπλισμός δαπάνες επίπλων, κρεβάτια, κλιματιστικά, 
mini-bar, κλπ. για τα δωμάτια της; Είναι επιλέξιμες οι εν λόγω δαπάνες; 

 

Απάντηση : Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες καθώς είναι η απαραίτητες για την δραστηριότητα 

της επιχείρησης και μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός 

 

 

7. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ανελκυστήρα στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-
Εξοπλισμός; 

 
Απάντηση : Εφόσον πρόκειται για ανελκυστήρα μεταφοράς προϊόντων/εμπορευμάτων της 
επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός καθώς 
αφορά σε λοιπό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και 
εν γένει τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι  η εγκατάσταση ανελκυστήρα πελατών σε τουριστική μονάδα  δεν είναι επιλέξιμη 
δαπάνη γιατί αφορά σε κτιριακές εργασίες. 

 
 
8. Η αναλυτική πρόσκληση αναφέρει για την κατηγορία δαπάνης Μεταφορικών 

μέσων : Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑ∆ στον τομέα Γ. 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή 
β) δαπάνη μέχρι 25.000 €. 
ι) Μεταποιητική Επιχείρηση με Επιχορηγούμενο Π/Υ 400.000€ επιθυμεί να εντάξει 
στο Ε/Σ μεταφορικό μέσο. Μέχρι ποιό ποσό είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη; 
ιι) Μεταποιητική Επιχείρηση με Επιχορηγούμενο Π/Υ 100.000€ επιθυμεί να εντάξει 
στο Ε/Σ μεταφορικό μέσο. Μέχρι ποιό ποσό είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη; 

Απάντηση : ι) στην 1η περίπτωση η δαπάνη μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη κατά ανώτατο όριο 

μέχρι το ποσό των 80.000,0€ (20% του Επιχορηγούμενο Π/Υ)  

ιι)  στην 2η περίπτωση η δαπάνη μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι το ποσό των 25.000,0€ , 

ανεξάρτητα από το ύψος του επενδυτικού σχεδίου (σ.σ. αυτό γίνεται για τη διευκόλυνση προμήθειας 

μεταφορικού μέσου για τις επιχειρήσεις που υποβάλουν μικρού ή μεσαίου Π/Υ επενδυτικά σχέδια). 

 

 

9. Πως αντιμετωπίζεται το ζήτημα της συστέγασης; Είναι επιτρεπτή η ενίσχυση μίας 
τεχνικής εταιρείας με επιλέξιμο ΚΑ∆ που συστεγάζεται με μία επιχείρηση (όχι 
συνδεδεμένη/συνεργαζόμενη) με μη επιλέξιμο ΚΑ∆; Αν ναι υπό ποιες 
προϋποθέσεις; 
 

Απάντηση : Στη Πρόσκληση της ∆ράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Ο φορέας της επένδυσης θα 
πρέπει να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλη 
επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση κατά τους επιτόπιους ελέγχους θα πρέπει να διαπιστώνεται η 

ΑΔΑ: 650Θ46ΜΤΛΡ-0ΥΟ



 

  Σελίδα 9 από 14 
 

διακριτότητα των δαπανών και να διασφαλίζεται ότι  η εγκεκριμένη επένδυση αφορά σε δραστηριότητα  
της ενταγμένης στη δράση  επιχείρησης. 

 

 

10. Η απόκτηση "καλουπιών" μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία 
1- Μηχανήματα εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Η απόκτηση "καλουπιών" μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία 1 

Μηχανήματα-Eξοπλισμός, ως λοιπός εξοπλισμός εφόσον συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης και εξυπηρετεί την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη 

λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 

 

11. Για τη δημιουργία νέα θέσης εργασίας, δύναται να είναι επιλέξιμη η πρόσληψη 
υπεύθυνου DPO που είναι υποχρεωτική σε ορισμένες περιπτώσεις για 
επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα; 

 
Απάντηση : Η επιδότηση του μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη νέου προσωπικού είναι 
επιλέξιμη σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση. Ο μόνος περιορισμός αφορά στην μη δυνατότητα 
πρόσληψης συγγενών α' και β' βαθμού. Συνεπώς είναι επιλέξιμη δαπάνη η πρόσληψη DPO εφόσον η 
επιχείρηση έχει ανάγκη τέτοιας θέσης και διαχειρίζεται δεδομένα. 

 

12. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις εκδόσεις (έντυπα, βιβλία κλπ), επιθυμεί 
να εντάξει στο Ε/Σ μεταφορικό μέσο (φορτηγό-κλειστό βαν) με κόστος 35.000,0€. 
Μπορεί να το εντάξει στην κατηγορία 1 -μηχανήματα εξοπλισμός όπου δεν υπάρχει 
περιορισμός ορίων για την εν λόγω δαπάνη; 

 
Απάντηση : Σε περίπτωση που ο ΚΑ∆ της επιχείρησης είναι μεταποιητικός, όπως οι εκδόσεις και 
εκτυπώσεις, τότε ισχύει ότι αφορά στα μεταφορικά μέσα στην Κατηγορία 3, για την  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
(Πίνακας 6.1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης) και σύμφωνα με τα όρια της κατηγορίας αυτής. 

 

13. Για πόσο διάστημα η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη μετά τη λήξη του έργου της 
να διατηρήσει το νέο προσωπικό που προσέλαβε με βάση τις μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις της; 

 

Απάντηση : ∆εν υπάρχει σχετικός όρος στην Αναλυτική Πρόσκληση  της ∆ράσης. 

 

14. Eίναι επιλέξιμες oι δαπάνες παραμετροποίησης, εγκατάστασης, καθώς και το 
κόστος εκπαίδευσης προσωπικού του υπό προμήθεια λογισμικού ; 

 
Απάντηση  : Ναι, είναι επιλέξιμες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά 
την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά 
τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο. Εφόσον, οι δαπάνες που πιστοποιούνται 
δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, θα 
γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό. 
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15. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις Οδικές Μεταφορές επιθυμεί να εντάξει 
στην Κατηγορία 1 Εξοπλισμός-Μηχανήματα δαπάνη ψυκτικού μηχανήματος για το 
θάλαμο ψύξης σε φορτηγό όχημα της. Είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη; 

 

Απάντηση : Ναι είναι επιλέξιμη δαπάνη καθώς αφορά σε απόκτηση μηχανήματος (ψυκτικού) που 

είναι απαραίτητο για την δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

16. ∆απάνες επίπλων π.χ. γραφείων, ερμαρίων, βιβλιοθήκες, καρέκλες κλπ.. είναι 
επιλέξιμες στην Kατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός? Για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων (π.χ. μεταποίηση, χονδρικό εμπόριο κλπ.); 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες επίπλων π.χ. γραφείων, ερμαρίων, βιβλιοθήκες, καρέκλες 

κλπ. στην Κατηγορία 1, εφόσον αυτές συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα  και τη λειτουργία της 

επιχείρησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην 

Αναλυτική Πρόσκληση.   

 

17. Για αγορά δαπάνης εξοπλισμού έχει εκδοθεί Proforma Invoice πριν από την 
ημερομηνία Προκήρυξης της ∆ράσης (4-6-2018). Η έκδοση του παραστατικού και 
οι εξοφλήσεις (περιλαμβάνονται και προκαταβολές) έχουν γίνει μετά την 
ημερομηνία προκήρυξης. Είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη? 

 

Απάντηση : Όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (4-6-2018).  Η έκδοση της Proforma 

Invoice  πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δεν καθιστά μη επιλέξιμη την εν λόγω 

δαπάνη, εφόσον δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή χορήγησης προκαταβολής, ή οποιασδήποτε 

άλλης πληρωμής/εξόφλησης. Εξυπακούεται ότι και η τιμολόγηση της δαπάνης (έκδοση παραστατικού 

τιμολόγησης) για να είναι επιλέξιμη  θα είναι με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας  

δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

 

 

18. Κέντρο Αποκατάστασης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια ενός ειδικού 
λεωφορείου 9 θέσεων για ΑμΕΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την  
παραλαβή των ασθενών από τα σπίτια τους και εν συνεχεία τη μεταφορά τους στο 
Κέντρο αποκατάστασης προκειμένου να κάνουν τις θεραπείες τους και την 
επιστροφή τους στα σπίτια τους. Η δαπάνη αυτή μπορεί να ενταχθεί στην 
Κατηγορία 1-Εξοπλισμός-μηχανήματα; 

 

Απάντηση : Η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης  

όπως π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων (ασθενοφόρων για ιδιωτικές κλινικές, αυτοκινήτων που 

προορίζονται για μίσθωση/ rent a car , σκαφών θαλάσσης πχ για Ν.Ε.Π.Α., ειδικός εξοπλισμός για την 
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εξυπηρέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός 

αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά. Βάση των ανωτέρω της πρόσκλησης μπορεί να ενταχθεί στην 

κατηγορία 1 

 

19. ∆απάνη για αποστολή ιατρικών μηχανημάτων για ∆οκιμές και έλεγχο–μέτρηση 
τους σε ακτινοβολία, ραδιοκύματα κ.λπ. σε διαπιστευμένους φορείς του 
εξωτερικού γίνονται δεκτές; 

 

Απάντηση : Η πρόσκληση αναφέρει ότι στην κατηγορία 2 Είναι επιλέξιμες δαπάνες : 

∆οκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς 

(εσωτερικού ή εξωτερικού). 

Συνεπώς εφόσον η επιχείρηση παρασκευάζει αυτά τα ιατρικά μηχανήματα, αποτελούν δηλαδή δικά της 

προϊόντα, οι δαπάνες που αφορούν σε δοκιμές και έλεγχο από διαπιστευμένους φορείς του εξωτερικού 

είναι επιλέξιμες στην κατηγορία 2. Σε κάθε περίπτωση κατά την υλοποίηση και την επαλήθευση θα 

πρέπει να υποβληθούν τα κατάλληλα παραδοτέα 

 

20. α) Εταιρία με ΚΑ∆ 49.39.31.00 υπηρεσίες ενοικίασης και λεωφορείων με οδηγό και 
ΚΑ∆ 79.12.11 ταξιδιωτικό πρακτορείο ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην προμήθεια 
μικρών 9 θέσεων ή 25 θέσεων λεωφορείων. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αυτή στην 
κατηγορία του εξοπλισμού;  
β) Στην ίδια επιχείρηση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες επάνω στα υφιστάμενα 
λεωφορεία όπως πχ συστήματα wifi, συστήματα κλιματισμού, συστήματα 
ξενάγησης κτλ. 

 

Απάντηση : α) Λόγω της δραστηριότητας της εν λόγω επιχείρησης μπορούν οι δαπάνες των 

λεωφορείων να μπουν στην κατηγορία 1 Εξοπλισμός- Mηχανήματα, β) Είναι επιλέξιμες στην Kατηγορία 

1 Eξοπλισμός -Mηχανήματα 

 

21. Στην κατηγορία 1 Mηχανήματα-Eξοπλισμός περιλαμβάνεται η αγορά λογισμικού. 
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες σε υπάρχον λογισμικό οι αγορές επιπλέον αδειών 
χρήσης; 
 
Απάντηση :  Οι δαπάνες για αγορά επιπλέον αδειών (licences) χρήσεων σε υπάρχοντα 
λογισμικά προγράμματα δεν είναι επιλέξιμες σε καμία κατηγορία δαπανών, 

 

22. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας σχολικών λεωφορείων από Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (Ιδιωτικό Γυμνάσιο - Λύκειο) που θα εξυπηρετούν τη μεταφορά των 
μαθητών στη κατηγορία 1 (Μηχανήματα – Εξοπλισμός) της ∆ράσης "Ποιοτικός 
Εκσυγχρονισμός"; 
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Απάντηση : Η δαπάνη προμήθειας σχολικών λεωφορείων από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ιδιωτικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο) που θα εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών είναι επιλέξιμη στη κατηγορία 1 

(Μηχανήματα – Εξοπλισμός) της ∆ράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός". 

 

23. ∆ύναται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός η αγορά 
εξοπλισμού (π.χ. καλούπια, ψυγειοκιβώτια-containers για τρόφιμα) που αγοράζει 
η επιχείρηση να είναι εγκατεστημένα στους προμηθευτές; 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμος  στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός αρκεί να υπάρχουν 

σχετικά συμφωνητικά  παραχώρησης του εξοπλισμού και να ανήκει στα πάγια της επιχείρησης. Σε κάθε 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση αυτού. 

 

 
24. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή κιβωτάμαξας (καρότσας) για το φορτηγό που 

θα αγοράσει μια εταιρεία. Τα φορτηγά πωλούνται από τις κατασκευάστριες 
εταιρείες χωρίς καρότσα. 

Απάντηση : Η  κατασκευή κιβωτάμαξας είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στα μεταφορικά μέσα 
(Κατηγορία 3) για όλες τις εταιρείες πλην των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για τις 
οποίες εντάσσεται στην Κατηγορία 1- εξοπλισμός 

 

25. Η δαπάνη προμήθειας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για το χώρο παραγωγής μιας 
επιχείρησης είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός εφόσον αυτή 

συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα  και τη λειτουργία της επιχείρησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην Αναλυτική Πρόσκληση.   

 

26. Η δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού UPS για την αναβάθμιση των διατάξεων 
υποστήριξης των κρίσιμων ηλεκτρικών καταναλώσεων είναι επιλέξιμη στην 
κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός εφόσον αυτή 

συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα  και τη λειτουργία της επιχείρησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην Αναλυτική Πρόσκληση.   

 

 

27. Η δαπάνη προμήθειας Γεφυροπλάστιγγας  για το χώρο παραγωγής μιας 
επιχείρησης είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 
 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός εφόσον αυτή 
συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα  και τη λειτουργία της επιχείρησης και ισχύουν οι 
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προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην Αναλυτική 
Πρόσκληση.  

 

28. Η δαπάνη προμήθειας  φωτιστικών σωμάτων με λάμπες LED για τον χώρο 
παραγωγής μιας επιχείρησης είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-
Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός εφόσον : α) στοχεύει 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, β) συνδέεται άμεσα με τη 

δραστηριότητα  και τη λειτουργία της επιχείρησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που 

αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην Αναλυτική Πρόσκληση. 

 

29. Η δαπάνη προμήθειας ψυκτικών εμπορευματοκιβωτίων (containers) - blast 
freezer, για την μεταφορά ή ενδιάμεση αποθήκευση Α' υλών, είναι επιλέξιμη στην 
κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 

 

Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός εφόσον αυτή 
συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα  και τη λειτουργία της επιχείρησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην Αναλυτική Πρόσκληση. 

 

 

30. Η δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου 
ποιοτικού ελέγχου Α' υλών και τελικού προϊόντος που λειτουργεί στο εργοστάσιο, 
είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός; 

 
Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός εφόσον αυτή 
συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα  και τη λειτουργία της επιχείρησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή στην Αναλυτική Πρόσκληση 

 

 

31.  Για τις δαπάνες Σχεδιασμού προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμού 
υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές, Σχεδιασμού ή 
επανασχεδιασμού ετικέτας / συσκευασίας, είναι επιλέξιμες δαπάνες μελετών 
τύπου Marketing Plan, Έρευνας Αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας/συσκευασίας ή 
θα πρέπει οι μελέτες να είναι αποκλειστικά επί σχεδιασμού/επανασχεδιασμού 
καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις επί σχεδιασμού ετικέτας, προϊόντος, 
κ.λ.π.;  

 

Απάντηση : Για τις ανωτέρω δαπάνες επιλέξιμες είναι αποκλειστικά και μόνο οι σχετικές μελέτες που 

αφορούν σε σχεδιασμό/επανασχεδιασμό προϊόντος/υπηρεσίας/συσκευασίας/ετικέτας κλπ. ∆εν είναι 

επιλέξιμες σε καμία περίπτωση δαπάνες μελετών τύπου έρευνα αγοράς, Marketing Plan. 
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32.  Στην Αναλυτική Πρόσκληση αναφέρεται ότι «∆εν γίνονται αποδεκτές ως 
επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης». Στην 
αυτοτιμολόγηση περιλαμβάνεται και η ιδιοκατασκευή λογισμικού/εξοπλισμού 
από την επιχείρηση;  

Απάντηση : Σε κάθε περίπτωση για να είναι επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει παραστατικό 

τιμολόγησης/ΤΠΥ από κάποιον προμηθευτή άλλον εκτός του φορέα που υποβάλλει την αίτηση 

χρηματοδότησης 

 
33.  Στην κατηγορία εξοπλισμού είναι επιλέξιμες δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης 

φωτεινής επιγραφής;  
 
Απάντηση : ∆εν είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής φωτεινής επιγραφής καθώς δεν μπορεί να 
συμπεριληφθεί σε καμία από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της εν λόγω ∆ράσης 

 
34.  Η αγορά ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου είναι επιλέξιμη δαπάνη;  

 
Απάντηση : Είναι επιλέξιμη δαπάνη ως εξοπλισμός Πληροφορικής και Τεχνολογιών επικοινωνίας και 
λογισμικού στην Κατηγορία 1 Μηχανήματα-Εξοπλισμός. 
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