
Απαντήσεις σε ερωτήματα υποψήφιων επενδυτών 
 

1) Ερώτημα: Σε ένα άτυπο Δίκτυο Συνεργασίας (Το Δίκτυο δεν έχει ΑΦΜ - έχουν τα μέλη), η 

απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να τεκμηριωθεί μόνο από ένα μέλος; 

Απάντηση: Ναι. Στην περίπτωση αυτή στην Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπληρωθεί η εξής 

παράγραφος: «Δεσμεύομαι να καλύψω την ιδιωτική συμμετοχή του άτυπου δικτύου 

Συνεργασίας ........................................... ....για λογαριασμό όλων των μελών.» 

2) Ερώτημα: Σε μια οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας θα μπορούσε να συμμετέχει ένα 

Πανεπιστήμιο ή φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τα οποία εδρεύουν εντός ή εκτός 

της περιοχής Παρέμβασης. 

Απάντηση: Ναι. 

3) Ερώτημα: Ο οίνος μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο προϊόν οικοτεχνικής παρασκευής στο 

πλαίσιο της υποδράσης 19.2.2.6; 

Απάντηση: Όχι, τα επιλέξιμα προϊόντα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη ΚΥΑ της 

Οικοτεχνίας. 

4) Ερώτημα: Οι περιορισμοί του Κανόνα deminimis (200.000C την τριετία) περιλαμβάνει τον 

Αναπτυξιακό Νόμο ή/και τον καν 1305/2013; 

Απάντηση: Οι ανωτέρω περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά τους Κανονισμούς του 

Καθεστώτος deminimis, στα προγράμματα που έχουν εφαρμογή. 

5) Ερώτημα: Είναι επιλέξιμη η προμήθεια εξοπλισμού από τρίτες χώρες;  

Απάντηση: Η εισαγωγή εξοπλισμού από τρίτες χώρες είναι επιλέξιμη χωρίς περιορισμούς. 

6) Ερώτημα: Κάτοικος τρίτης χώρας (Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής), ο οποίος διαθέτει ΑΦΜ 

στην Ελλάδα δύναται να είναι δικαιούχος του προγράμματος;  

Απάντηση: Ναι, κάνοντας έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

7) Ερώτημα: Με βάση το θεσμικό πλαίσιο είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές 

επενδύσεις. Μπορεί να υποβληθεί πρόταση που να αφορά μόνο παραγωγή ενέργειας; Ο 

όρος παραγωγικές επενδύσεις περιλαμβάνει μόνο επενδύσεις μεταποιήσεις - βιοτεχνίας ή 

καλύπτει και άλλους τομείς όπως τουρισμού ή εστίασης; Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού 

υπάρχει όριο/ ποσοστό μεταξύ του κόστους του εξοπλισμού για ανανεώσιμες πηγές και 

λοιπού εξοπλισμού; 

Απάντηση: Δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Το ίδιο ισχύει και για υφιστάμενη επιχείρηση που θέλει να καλύψει 

αποκλειστικά τις ενεργειακές της ανάγκες. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις τουρισμού - 

εστίασης. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, το κόστος εγκατάστασης του εξοπλισμού για την 

παραγωγή ενέργειας με σκοπό την ιδιοκατανάλωση, θα πρέπει να είναι μικρότερο από 50%, 

του συνολικού κόστους της αίτησης στήριξης. 



8) Στην περίπτωση του Καν 1407/2013, η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά της αίτησης 

στήριξης ξεκινά από την έγκριση του Τοπικού Προγράμματος: 

Ερώτημα: Τα εξοφλημένα τιμολόγια μετά την έγκριση του προγράμματος, που αφορούν 

στην επενδυτική πρόταση, μπορούν να τεκμηριώνουν κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής; 

Απάντηση: Ναι 

9) Ερώτημα: Η πιστοποίηση των πραγματοποιημένων δαπανών της παραπάνω περίπτωσης, 

σε ποιο στάδιο διενεργείται; Στην ίδια περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 

παραπάνω διαδικασίας (πιστοποίηση δαπανών) θα ζητηθούν από την ΟΤΔ ως 

συμπληρωματικά στοιχεία της πρόσκλησης στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου της αίτησης 

στήριξης  

Απάντηση: Η πιστοποίηση των δαπανών για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής γίνεται 

σε δύο φάσεις στην διάρκεια της αξιολόγησης: Η πρώτη περιλαμβάνει τον έλεγχο του 

οικονομικού αντικειμένου στην αξιολόγηση του φακέλου. Για το σκοπό αυτό ο αϊτών 

προσκομίζει με τον φυσικό φάκελο τα τιμολόγια και τις εξοφλήσεις που αντιστοιχούν σε αυτά. 

Στην συνέχεια κατά την διαδικασία της επιτόπιας αυτοψίας, πιστοποιείται αντίστοιχα και το 

φυσικό αντικείμενο, 

10) Ερώτημα: Ο έλεγχος του εύλογου κόστους των πραγματοποιημένων δαπανών ακολουθεί 

το γνωστό κανόνα των τριών προσφορών, ή δυο συν τα τιμολόγια (για >1.000,00 Ευρώ) και 

ποια είναι η περίοδος αναφοράς των προσφορών; 

Απάντηση: Ναι. Είναι θεμιτό τα αποδεικτικά στοιχεία, που προσκομίζονται με την αίτησης 

στήριξης, να είναι της περιόδου που εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν τα τιμολόγια. Αν δεν είναι 

εφικτό αυτό προσκομίζονται σύγχρονα αποδεικτικά στοιχεία. 

11) Ερώτημα: Τίθεται ελάχιστο όριο στο ποσοστό των δαπανών που αντιστοιχούν στο φυσικό 

αντικείμενο που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, π.χ 1%; 

Απάντηση: Ο όρος που τίθεται είναι, να μnv έχει περατωθεί το σύνολο του Φυσικού 

αντικειμένου και μόνο. 

12) Ερώτημα: Εταιρεία με δύο εταίρους, υποβάλλει πρόταση για την κατασκευή ξενοδοχειακής 

Μονάδας. Οι δύο εταίροι έχουν κατασκευαστική εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ. Μπορεί η 

κατασκευαστική να τιμολογήσει στην εταιρεία που θα υποβάλλει πρόταση για την 

ξενοδοχειακή μονάδα; 

Απάντηση: Ναι. 

13)   Ερώτημα: Υφιστάμενη επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στήριξης σε νέο ΚΑΔ, τι επιλέγει στα 

πεδίο Είδος φορέα και Είδος Επένδυσης; 

Απάντηση: Στο Είδος φορέα: Υφιστάμενη Επιχείρηση. Είδος Επένδυσης: Ίδρυση. 

14) Ερώτημα: Υφιστάμενη επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στήριξης σε ίδιο ΚΑΔ, δημιουργώντας 

νέο κατάστημα σε διαφορετικό οικόπεδο, τι επιλέγει στα πεδίο Είδος φορέα και Είδος 

Επένδυσης; 



Απάντηση: Στο Είδος φορέα: Υφιστάμενη Επιχείρηση. Αν πραγματοποιεί δαπάνες μόνο στο 

νέο κατάστημα, Είδος Επένδυσης: Επέκταση. Αν πραγματοποιεί δαπάνες και στο 

υφιστάμενο: Εκσυγχρονισμό/Επέκταση, 

15) Ερώτημα: Γίνεται αποδεκτό τραπεζικό έγγραφο από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

και εκτός αυτής ως αποδεικτικό τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής;  

      Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση τραπεζικό έγγραφο από χώρες του ΕΟΧ γίνεται δεκτό. Σε 

περίπτωση τρίτης χώρας, το έγγραφο γίνεται δεκτό, αν ο δικαιούχος έχει δραστηριότητα σε 

αυτή. Αν ο δικαιούχος έχει δραστηριότητα μόνο στην Ελλάδα και προσκομίζει τραπεζικό 

έγγραφο τρίτης χώρας, το έγγραφο δεν γίνεται δεκτό. Στην τελευταία περίπτωση οφείλει να 

εμφανίσει την ιδιωτική συμμετοχή στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα. Γίνονται δεκτά, πέραν 

της Ελληνικής γλώσσας, τραπεζικά έγγραφα και στην Αγγλική ή επισήμως μεταφρασμένα 

στην Ελληνική. 

16) Ερώτημα: Σε περίπτωση αίτησης στήριξης σε νέο ΚΑΔ (είτε υπό ίδρυση είτε υφιστάμενης 

επιχείρησης), πότε είναι υποχρεωτική η έναρξη ή η προσθήκη του νέου ΚΑΔ. 

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση η έναρξη ή η προσθήκη του νέου ΚΑΔ ή εργολαβικού ΚΑΔ, 

θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την αρχή της υλοποίησης της επένδυσης και να 

εμφανιστεί στην πρώτη πληρωμή. 

17) Ερώτηση: Μια αίτηση στήριξης αφορά δύο διαφορετικά ακίνητα, με δύο διαφορετικές 

δραστηριότητες, συμπληρωματικές μεταξύ τους. Μπορεί να υποβληθεί η πρόταση σε μια 

αίτηση στήριξης; 

Απάντηση: Ναι, αν είναι στην ίδια Υποδράση. 

18) Ερώτηση: Δύναται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης ο επιλέξιμος ΚΑΔ να είναι 

δευτερεύων και παράλληλα ο κύριος ΚΑΔ να είναι μη επιλέξιμος; 

Απάντηση: Ναι, 

19) Ερώτηση: Είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με μορφή: ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ; 

Απάντηση: Η Κοινωνία Κληρονόμων δεν είναι επιλέξιμος δικαιούχος. Η Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι επιλέξιμος δικαιούχος αρκεί να ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Η ΚΟΙΝΣΕΠ είναι επιλέξιμος δικαιούχος, 

20) Ερώτηση: Στις Γενικές Δαπάνες του Άρθρου 45 παρ.2γ του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 

συμπεριλαμβάνονται η οικοδομική άδεια; 

Απάντηση: Ναι. 

21) Ερώτηση: Σε περίπτωση μη συμφωνίας φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου, ποιος από τους 

δύο υπερισχύει; 

Απάντηση: Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει την αίτηση στήριξης και συνημμένα, την 

συμπληρωματική αίτηση και τα φορολογικά στοιχεία. Χωρίς την πλήρη συμπλήρωση της 

αιτήσεων και των συνημμένων αρχείων, η αίτηση δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί 



ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που τα συνημμένα αρχεία είναι λάθος ή κάτι έχει παραληφθεί 

και ο φυσικός φάκελος περιλαμβάνει τα σωστά, υπερισχύει και λαμβάνεται υπόψη ο φυσικός 

φάκελος (Π.χ Αντί για το αρχείο της συμπληρωματικής αίτησης ανέβηκε στο ΠΣΚΕ μια 

προσφορά. Στην περίπτωση αυτή ο αξιολογητής διορθώνει την ηλεκτρονική αίτηση 

στήριξης). Ο φυσικός φάκελος περιλαμβάνει την εκτυπωμένη αίτηση στήριξης από το ΠΚΣΕ. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των δύο, εκτός και αν δεν υπάρχει 

η αίτηση στήριξης στο φυσικό φάκελο. Στην τελευταία περίπτωση ουσιαστικά δεν έχει 

κατατεθεί η αίτηση στήριξης, αφού εντός προθεσμίας οφείλει ο φυσικός φάκελος να πάρει 

πρωτόκολλο και η αίτηση στήριξης απορρίπτεται. Στην περίπτωση τα αναγραφόμενα στην 

αίτηση στήριξης δεν συμφωνούν με τα επισυναπτόμενα έγγραφα (πχ. με προσφορές ή 

έγγραφα τεκμηρίωσης), τότε ο αξιολογητής διορθώνει την αίτηση στήριξης ή τα 

δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση στήριξης δεν μπορεί να διορθωθεί, οδηγώντας 

σε αύξηση προϋπολογισμού και τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν για την διόρθωση 

συμπλήρωση να είναι έκδοσης προ της ημερομηνίας οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης 

στο ΠΚΣΕ. 

22) Ερώτηση: Απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά από τον δικαιούχο, πέραν των 

επισυναπτόμενων στην αίτηση στήριξης που πρέπει να υποβληθούν πριν την απόφαση 

ένταξης; 

Απάντηση: Πριν από την απόφαση ένταξης δύναται να ο δικαιούχος να υποβάλλει: 

Συμπληρωματικά στοιχεία (έγγραφα) που θα ζητηθούν, προγενέστερης ημερομηνίας της 

αίτησης στήριξης, που δεν υποβλήθηκαν από λάθος. Διευκρινιστικά στοιχεία (έγγραφα) που 

θα ζητηθούν από την ΟΤΔ τεκμηρίωσης της αίτησης (πέραν αυτών που ζητούνται στην 

πρόσκληση), μπορεί να έχουν και μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΦΜ για 

την ένταξη στο πρόγραμμα, 

23) Ερώτηση: Μπορεί το συνολικό κόστος μιας πράξης να υπερβαίνει το όρια που θέτει n ΚΥΑ 

2635/13-09-2017; 

Απάντηση: Όχι. Επιπρόσθετα στην περίπτωση του Καν (ΕΕ) 1407/2013, το συνολικό 

κόστος διαμορφώνεται από την αναγωγή της Δημόσιας Δαπάνης με το ποσοστό ενίσχυσης, 

σε κάθε περίπτωση. 

24) Ερώτηση: Μπορεί μια αίτηση στήριξής να περιλαμβάνει Δημόσια Δαπάνη μεγαλύτερη από 

την προκηρυσσόμενη Δημόσια Δαπάνη της Υποδράσης και η διαφορά να καλυφθεί με ιδία 

συμμετοχή του Δικαιούχου; 

Απάντηση: Η αίτηση στήριξης θα υποβληθεί με τις αναλογίες που προβλέπονται για την 

Δημόσιας Δαπάνη και την Ιδιωτική Συμμετοχή, ανεξάρτητα από το ύψος της Δημόσια 

Δαπάνης της προκηρυσσόμενης Υποδράσης. Η τύχη της αιτήσεως στήριξης άπτεται του 

χειρισμού της Υποδράσης στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς πόρων μεταξύ των 



Υποδράσεων,  ή/και της Υπερδέσμευσης, όπως προβλέπονται Αν τελικά η Δημόσια Δαπάνη 

της αίτησης στήριξης πλεονάζει της προκηρυσσόμενης, ή της υπολειπόμενης Δημόσιας 

Δαπάνης της υποδράσης, κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, η αίτηση στήριξης 

απορρίπτεται. 

25) Ερώτηση: Οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών ή τελικού προϊόντος αποτελούν επιλέξιμη 

δαπάνη; 

Απάντηση: Ναι, εφόσον οδηγούν σε λειτουργική μορφή επένδυσης. 

26) Ερώτηση: Δύναται να υποβάλλει πρόταση νομικό πρόσωπο, στο οποίο μετέχει ως εταίρος, 

εκπρόσωπος φορέα που συμμετέχει στην ΕΔΠ CLLD/LEADER; 

Απάντηση: Όχι. 

27) Ερώτηση: Είναι επιλέξιμο όχημα μεταφοράς για Ξενοδοχείο για συμπληρωματικές δράσεις 

εναλλακτικού τουρισμού; 

Απάντηση: Ναι, εφόσον το ίδιο το ξενοδοχείο προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

28) Ερώτηση: Είναι επιλέξιμο όχημα μεταφοράς σε γηροκομείο για μεταφορά σε ιαματικά 

λουτρά ή εξεταστικά κέντρα.  

Απάντηση: Ναι, εφόσον το όχημα μεταφοράς από την φύση του, ή τις προδιαγραφές του, 

προορίζεται αποκλειστικά, για την μεταφορά ευπαθών ομάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε 651/2014 
 

Α. Ερωτήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 6 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (σχετικά 

με την τήρηση της προϋπόθεσης για τον «χαρακτήρα κινήτρου» και το θέμα που έχει 

προκύψει κυρίως σε σχέση με τους χρόνους κατάρτισης, ι) μισθωτηρίων συμβολαίων και ιι) 

συμβάσεων δανείων για την κάλυψη της ίδια συμμετοχής από τον τελικό δικαιούχο). 

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, όσον αφορά τις ΜΜΕ: «Θεωρείται ότι οι 

ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση 

ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη 

δραστηριότητα. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης 

β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης* 

γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου  

δ) κατάλογο των δαπανών του έργου 

ε) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά 

κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο». 

2. Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 2 εδφ. 23 του Καν. Ε.Ε. 651/2014: «έναρξη των εργασιών: το 

πρώτο χρονικό μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την 

επένδυση είτε της πρώτης νομικό δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία 

εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. 

Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση 

μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών». 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της προϋπόθεσης που τίθεται από τον Κανονισμό ΕΕ. 

651/2014 για να είναι συμβατή μια ενίσχυση σε περίπτωση χρήσης του αρ. 14 του 

Κανονισμού, προτείνεται να ακολουθούνται τα ακόλουθα: 

i.Μισθωτήρια 

Στις περιπτώσεις νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που στο 

επενδυτικό τους σχέδιο περιλαμβάνεται ίδρυση νέας εγκατάστασης ( π . χ .  αποθήκη, 

υποκατάστημα, κλ π. )  κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης και 

προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης, να ζητείται η προσκόμιση 

προσύμφωνου μίσθωσης χώρου και όχι μισθωτήριο συμβόλαιο. Όσον αφορά τα 

προσύμφωνα μίσθωσης και αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη 

υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Τα μισθωτήρια δύνανται να 

υποβάλλονται στην ΟΤΔ σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο είτε έπειτα από την 

δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων ή Κατάταξης και πριν την Απόφαση Ένταξης είτε 



πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης στον δικαιούχο (προκαταβολή, ή Α δόση ενίσχυσης). 

Στις περιπτώσεις που στα σχετικά συμφωνητικό προβλέπεται ότι θα ισχύουν μόνο σε 

περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί σε μια δράση, ενώ σε περίπτωση μη ένταξης παύει η 

ισχύς τους, τα εν λόγω συμφωνητικά δεν συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη 

αναστρέψιμη την επένδυση και είναι αποδεκτά. 

ii. Δάνεια 

Για τα δάνεια, κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης και προκειμένου να 

είναι εφικτός ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης, να προσκομίζεται προέγκριση ή πρόθεση 

χορήγησης δανείου και όχι εγκεκριμένο δάνειο ή τελική σύμβαση δανείου πριν, την υποβολή 

της επενδυτικής πρότασης. 

Οι συμβάσεις δανείων δύνανται να υποβάλλονται στην ΟΤΔ σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο 

και πριν την Απόφαση Ένταξης. Επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά τις προσκλήσεις των ΟΤΔ, 

τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικό τις ενισχύσεις που χορηγούνται με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 

651/2014 και επομένως και στις σχετικές υποδράσεις. 

 

Β. Ερώτημα για τη χρήση του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 στη χορήγηση 

ενισχύσεων στις περιπτώσεις: 

i. Βιοτεχνικής επιχείρησης για μετεγκατάσταση του νεοαποκτηθέντος μέσω ΕΣΠΑ 

εξοπλισμού της σε νέο κτίριο και χρήση του υφιστάμενου ως αποθηκευτικού χώρου. 

ii. Επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (συνεργείο) για μετεγκατάσταση του εξοπλισμού της 

σε νέο κτίριο, απόκτηση νέου εξοπλισμού εμπλουτίζοντας το φάσμα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της.  
  Ορισμοί 
 

Για τις περιφερειακές ενισχύσεις με τον καν,651/2014 ορίζονται τα εξής: 

• Άρθρο 2 Σημείο 41, «περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»: οι περιφερειακές 

ενισχύσεις που χορηγούνται για αρχική επένδυση, ή για αρχική επένδυση για νέα 

οικονομική δραστηριότητα» 

• Άρθρο 2 Σημείο 49, «αρχική επένδυση»: α) 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, ή β) η απόκτηση στοιχείων 

ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει, ή θα είχε 

κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης·» 



• Άρθρο 6 παρ.2 «Χαρακτήρας κινήτρου»: Θεωρείται ότι οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα 

κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης στο οικείο κρότος 

μέλος πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα. Η αίτηση για 

τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·  

β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης·  

γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου·  

δ) κατάλογο των δαπανών του έργου·  

ε) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή,  

εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται  

για το έργο. 
Απόψεις 

 
Με το σχετικό (2) δόθηκαν εκτενείς διευκρινίσεις για τον ορισμό της «αρχικής 

επένδυσης». Τα ειδικά ερωτήματα που τίθενται με το σχετικό (1) αναλύονται παρακάτω, 

Οι ενισχύσεις για αρχική επένδυση χορηγούνται για απόκτηση ενσώματων και άυλων 

στοιχείων ενεργητικού ως εξής: 

 για δημιουργία νέας αυτόνομης εγκατάστασης, ή 

 για υφιστάμενη εγκατάσταση, στην οποία, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα:  

• την επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα, ή 

• τη διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα παραγωγής, τα οποία δεν παράγονταν πριν 

την υλοποίηση της επένδυσης στην εγκατάσταση ή 

• τη θεμελιώδη αλλαγή εξολοκλήρου της παραγωγικής της διαδικασίας. 

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις για υφιστάμενη επιχείρηση πρέπει να 

εξετάζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια δε συνίστανται σε απλή αντικατάσταση ή προσθήκη 

κάποιων παγίων στη συνήθη παραγωγική διαδικασία. 

Εφόσον η εξεταζόμενη επένδυση εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω 

περιπτώσεις αξιολογείται ανάλογα η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του συνολικού 

σχεδιασμού της και των δαπανών, που τη συνιστούν, στη βάση ανάλυσης της 

κατάστασης της επιχείρησης πριν και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 

(ανάλυση κόστους- οφέλους, ποσοτικά στοιχεία κτλ.). Εκτός της πλήρωσης της 

προϋπόθεσης της αρχικής επένδυσης σε κάθε περίπτωση, επίσης, πρέπει να εξετάζεται 

η πλήρωση της προϋπόθεσης της ύπαρξης χαρακτήρα κινήτρου, ώστε οι ενισχύσεις να 

μην επιδοτούν το κόστος μιας δραστηριότητας, με το οποίο θα επιβαρυνθεί ούτως ή 

άλλως μια επιχείρηση και να μην αντισταθμίζουν το συνήθη επιχειρηματικό κίνδυνο μιας 

οικονομικής δραστηριότητας ή απόφασης. Εάν η ενίσχυση δε μεταβάλλει τη 



συμπεριφορά του δυνητικού δικαιούχου οδηγώντας σε (επιπρόσθετες) επενδύσεις στην 

οικεία περιοχή, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η ίδια επένδυση θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια ακόμη και χωρίς την ενίσχυση, επομένως δε θεωρείται 

ότι υπάρχει χαρακτήρας κινήτρου. 

 Όσον αφορά την περίπτωση (Α) για τη μετεγκατάσταση της μεταποιητικής επιχείρησης, 

που ενισχύθηκε με προηγούμενο καθεστώς και τη διατήρηση του υφιστάμενου χώρου 

ως αποθήκη εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής σημεία που πρέπει να εξεταστούν 

αναλυτικό: 

1. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις διατήρησης της επένδυσης και οι ειδικοί όροι της 

απόφασης ένταξης και ολοκλήρωσης (εφόσον ολοκληρώθηκε η επένδυση) του 

καθεστώτος ενίσχυσης από το ΕΣΠΑ. 

2. Τα δυο επενδυτικό σχέδια υπό το καθεστώς ΕΣΠΑ και Leader αξιολογούνται 

συγκριτικά ως προς τη σκοπιμότητα τους και ως προς τις δαπάνες που τα αποτελούν, 

ώστε να μην αναιρείται ο χαρακτήρας κινήτρου της προτεινόμενης επένδυσης στο 

πλαίσιο του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014. Ειδικότερα, πρέπει να διαπιστώνεται ότι 

οι επενδύσεις δεν περιλαμβάνουν αλληλεπικαλυπτόμενες δαπάνες, που επί της ουσίας 

συνιστούν ένα επενδυτικό σχέδιο και ότι αφορούν σε δύο επιχειρησιακά σχέδια 

ανεξάρτητα του ενός από το άλλο, Αν δεν τεκμηριώνεται αυτό το γεγονός της 

προηγούμενης ένταξης στο ΕΣΠΑ θα αναιρούσε το χαρακτήρα κινήτρου για ένταξη της 

επένδυσης στο Leader με το άρθρο 14 του 651/2014. 

3. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της αρχικής επένδυσης ως προς τις 

υποπεριπτώσεις που αφορούν σε υφιστάμενη εγκατάσταση για επέκταση 

δυναμικότητας, διαφοροποίηση της παραγωγής σε νέα προϊόντα ή θεμελιώδους αλλαγής 

επί συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας. Επένδυση που αφορά σε θεμελιώδη αλλαγή 

της παραγωγικής διαδικασίας θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να είναι η 

μετεγκατάσταση του εξοπλισμού σε χώρους παραγωγής που εξυπηρετούν καλύτερα τη 

διάταξη των γραμμών παραγωγής και σε συνδυασμό με τη λειτουργία διακριτού 

αποθηκευτικού χώρου (στην υφιστάμενη εγκατάσταση) οδηγούν σε μεταβολές και 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες, βελτίωση της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, 

διοχέτευσης των προϊόντων στην αγορά, της κάλυψης των αναγκών ζήτησης, 

προμήθειας πρώτων υλών ειδικών προδιαγραφών και άλλα. 

Όσον αφορά στην περίπτωση (Β) του ερωτήματος για τη μετεγκατάσταση 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (συνεργείου) σε συνδυασμό με προμήθεια νέου 

εξοπλισμού για παροχή νέων υπηρεσιών και εφόσον πληρείται το παραπάνω σημείο (3),  

εξετάζονται αναλυτικά τα εξής σημεία: 

• Η πλήρωση της προϋπόθεσης της αρχικής επένδυσης ως προς την υποπερίπτωση 



της διαφοροποίησης της παραγωγής σε νέες παρεχόμενες υπηρεσίες; που δεν παρείχε 

στην υφιστάμενη εγκατάσταση πριν την επένδυση. 

• Εφόσον πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση εξετάζονται ενδελεχώς οι 

προτεινόμενες δαπάνες, έτσι ώστε να ενισχυθούν μόνο οι δαπάνες που αφορούν στην 

αρχική επένδυση. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, για τη χορήγηση ενισχύσεων με νομική βάση το 

άρθρο 14 του Καν.(ΕΕ) 651/2014 είναι απαραίτητο το επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε 

αρχική επένδυση και να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου. Για κάθε περίπτωση 

εξετάζεται η κατάσταση της επιχείρησης πριν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε 

σύγκριση με τα αναμενόμενα αποτελέσματά του κατόπιν της ολοκλήρωσής του όπως 

προκύπτουν από την αναλυτική περιγραφή του έργου, τις προτεινόμενες δαπάνες και τα 

σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. 

Εκτός των παραπάνω, είναι απαραίτητο να ελέγχεται η πλήρωση των ειδικών όρων 

και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, που τίθενται στη σχετική πρόσκληση της δράσης, 

στο σύστημα διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου του προγράμματος, καθώς και στους 

κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των σχετικών διαρθρωτικών ταμείων.  

 

Γ. Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, (σε 

δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ). 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, όσον αφορά τις ΜΜΕ: «Θεωρείται ότι 

οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση 

ενίσχυσης στο οικείο κρότος μέλος πριν οπό την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη 

δραστηριότητα, Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης 

β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης 

γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου 

δ) κατάλογο των δαπανών του έργου  

ε) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή, εισφορά 

κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το 

έργο. 

Επίσης σύμφωνα με το αρ. 2 εδαφ. 23 του Καν. Ε.Ε. 651/2014/ «έναρξη των 

εργασιών: το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών 

που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης 

για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη 

αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η 

λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των 



εργασιών». 

Περαιτέρω, στους περιορισμούς του άρθρου 13 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, και 

συγκεκριμένα στο σημείο δ) αναφέρεται «στις μεμονωμένες περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις προς δικαιούχους οι οποίοι έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς 

δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την 

υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική 

στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε 

παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά 

την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης 

στη συγκεκριμένη περιοχή ». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014: «...Σε 

περίπτωση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης, κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 49', 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. Όταν ένα μέλος της 

οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, 

δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που 

δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. Η απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.»  

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τα εδαφ.49, 50 και 51 του αρ. 2 του Καν. Ε,Ε. 

651/2014, ορίζονται ως: 

«αρχική επένδυση» 

α) 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, ή 

β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση 

που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από 

επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των 

μετοχών μιας επιχείρησης. 

«ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα» 

κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) 

της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, 



σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής 

ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων 

κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς. 

«αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα» 

α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία 

νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν 

είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην 

εγκατάσταση- 

β) η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία 

αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση 

ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων 

ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική 

εγκατάσταση πριν από την αγορά.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται ότι δεν πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη υπό ανέγερση κτήριο για επιλέξιμη 

δραστηριότητα, 

• Όταν μια επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη εργασιών, έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες 

προκειμένου να μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές. Προκειμένου να 

ελεγχθεί ο χαρακτήρας κινήτρου, κάθε περίπτωση πρότασης χρήζει ξεχωριστής 

εξέτασης, αφού ληφθούν υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου (χρόνος κτήσης 

ακινήτου, χρόνος αδράνεια, χρόνος από την τελευταία εργασία σε υπό ανέγερση ακίνητο, 

προηγούμενη χρήση, αλλαγή χρήσης, άδειες λειτουργίας και τυχόν αλλαγές τους, κλπ). 

Αναφορικά με τα ερωτήματα που άπτονται των μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή / και 

της επαναλειτουργίας αυτών, αυτά πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο ως προς το 

χαρακτήρα κινήτρου, αλλά και ως προς το χρονικό διάστημα της παύσης λειτουργίας 

τους. 

Επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά τις προσκλήσεις των ΟΤΔ, τα ανωτέρω αφορούν 

αποκλειστικά τις ενισχύσεις που χορηγούνται με το αρ-, 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 και 

επομένως και στις σχετικές υποδράσεις. 
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