
ΕΡΩΣΗΕΙ-ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

«ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 

(Yπ’  απ.  2673/216/14-03-2011 έγγπαυο τηρ Γ/νσηρ ΜΜΔ τηρ ΓΓΒ τος Υποςπγείος 
Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ και Ανταγωνιστικότηταρ) 

 

1. Μία επιχείρθςθ που ζχει ενταχκεί ςε ζνα πρόγραμμα De minimis  π.χ τθν  

11/2/2008 με δθμόςια χρθματοδότθςθ 160.000 ευρϊ το οποίο βρίςκεται ςε εξζλιξθ 

δφναται να υποβάλλει (ζχει τθ δυνατότθτα των  προχποκζςεων που ορίηει ο 

οδθγόσ) ςτισ 14/5/2011 που λιγει θ θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων 

πρόταςθ που αντιςτοιχεί ςε δθμόςια χρθματοδότθςθ φψουσ 100.000 ευρϊ, κακϊσ 

ζχει περάςει θ τριετία; Η διάρκεια τθσ τριετίασ είναι θμερολογιακι με βάςθ το 

οικονομικό ζτοσ ι με βάςθ τθν θμερομθνία ζνταξθσ; 

 

Απάντηςη: Ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία 

απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ δθλ. θ θμερομθνία τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου. Συνεπϊσ ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ υποβαλλόμενθσ 

πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα», ωσ καταλθκτικι 

θμερομθνία τθσ τριετίασ κα κεωρθκεί θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ ζνταξθσ. Σφμφωνα με το παραπάνω θ ζνταξθ επιχείρθςθσ ςε πρόγραμμα 

De minimis τθν 11/02/2008 δεν επθρεάηει τθν ζνταξθ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ ςτο 

πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα» αφοφ ςίγουρα αυτι κα ςυμβεί 

μετά τθν λιξθ τθσ κρίςιμθσ τριετίασ (11/02/2008-11/02/2011).   

 

2. Μία επιχείρθςθ που ζχει επιλζξιμθ εμπορικι και μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και 

κζλει να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα ςε ποια κατθγορία επιλζξιμων 

επιχειριςεων ανικει; Στθν Α ι ςτθ Β; Παίηει ρόλο από ποια δραςτθριότθτα 

προζρχονται τα μεγαλφτερα ζςοδα, ι ποια δραςτθριότθτα αφορά θ επζνδυςθ; 

 

Απάντηςη: Αυτό που κα κακορίςει τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ παραπάνω 

επιχείρθςθ είναι θ δραςτθριότθτα που πρόκειται να ενιςχυκεί ςφμφωνα με το 

προτεινόμενο επενδυτικό ςχζδιο (θ φφςθ και το είδοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου). 

Θα ελζγχεται όμωσ εάν το επενδυτικό ςχζδιο (και θ ςχετικι χρθματοδότθςθ) 

αντιςτοιχεί και εξυπθρετεί τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ που ανά περίπτωςθ  

επιλζγεται (εμπορικι ι μεταποιθτικι).  

 

3. Ποια ακριβϊσ είναι θ ζννοια τθσ «νζασ αγοράσ»; Ο προςδιοριςμόσ είναι 

γεωγραφικόσ (ζννοια κράτουσ ι περιοχισ), κλαδικόσ ι κάτι άλλο;  



Απάντηςη: Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι ο προςανατολιςμόσ 

επιχειριςεων ςε νζεσ αγορζσ που ζχουν διαφοροποιθμζνα και διακριτά 

χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω αποδεκτό κεωρείται τόςο το γεωγραφικό κριτιριο όςο 

και το κλαδικό για τον προςδιοριςμό τθσ «νζασ αγοράσ».  

 

4. Πωσ κα ελζγχεται  ότι τα επενδυτικά ςχζδια αφοροφν ςε νζα προϊόντα /υπθρεςίεσ 

ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ; Πωσ κα αντιμετωπιςτοφν 

περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν ικανοποιοφν τθν παραπάνω απαίτθςθ του 

οδθγοφ εφαρμογισ του προγράμματοσ;  

 

Απάντηςη: Καταρχιν κα απαιτθκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του εκπροςϊπου 

του φορζα τθσ επζνδυςθσ ότι καλφπτεται θ παραπάνω απαίτθςθ. Σε περίπτωςθ 

που ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ επζνδυςθσ εντοπιςτοφν ευριματα για το αντίκετο, 

οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται.  

Τονίηεται ότι εάν οι δαπάνεσ αυτζσ αφοροφν μεγάλο μζροσ ι το ςφνολο του 

επενδυτικοφ ςχεδίου, τότε   όχι μόνο οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα κεωροφνται ωσ μθ 

επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται αλλά επίςθσ περαιτζρω, ότι τυχόν 

καταβλθκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ κα αναηθτθκεί από τουσ λαβόντεσ  ωσ 

παρανόμωσ ι αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 

11 και επόμενα τθσ ΥΠΑΣΥΔ.  

 

5. Οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ Α κατθγορίασ που απζκτθςαν ι ενεργοποίθςαν 

επιλζξιμο ΚΑΔ από 01/01/2010 ζωσ τθν 04/02/2011 πωσ αντιμετωπίηονται ςτθν 

διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςαν επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ ι ςαν 

επιχειριςεισ με 2 ι και περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ;  

 

Απάντηςη:  Εξετάηεται αν υφίςτανται γενικά ωσ επιχειριςεισ. Εφόςον είναι 

υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ και ζχουν κλειςμζνεσ τουλάχιςτον 2 χριςεισ, κα 

αντιμετωπίηονται κατά τθν αξιολογικι διαδικαςία ςαν επιχειριςεισ με τουλάχιςτον 

δφο διαχειριςτικζσ χριςεισ. 

 

6. Στθν ςελ. 12 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Τζλοσ κεωροφνται ωσ επιλζξιμεσ 

νζεσ και υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με επιλζξιμο ΚΑΔ, ο οποίοσ όμωσ ιταν ανενεργόσ 

και ενεργοποιικθκε από τθν 1/1/2010 και πριν τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του 

προγράμματοσ (04-02-2011)». Τι ςθμαίνει ενεργοποίθςθ ΚΑΔ και πωσ αυτό 

αποδεικνφεται. 



Απάντηςη: Ενεργοποίθςθ ΚΑΔ για το πρόγραμμα ςθμαίνει αποδεδειγμζνθ ζναρξθ 

οικονομικισ / φορολογικισ δραςτθριότθτασ (ζκδοςθ ςχετικϊν παραςτατικϊν). 

  

7. Είναι επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ αναγνωριςμζνοσ 

επαγγελματικόσ φορζασ (π.χ. επιμελθτιριο) ενοικιάηει εκκεςιακό χϊρο για τα μζλθ 

του επιτυγχάνοντασ ευνοϊκότερουσ όρουσ και ςτθν ςυνζχεια τιμολογεί αυτόσ ςτα 

μζλθ. 

Απάντηςη: ΟΧΙ! 

 

8. Στθν ςελίδα 24 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Δαπάνεσ Επιχειρθματικϊν 

αποςτολϊν υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ αποςτολισ από 

κεςμικό / κεςμοκετθμζνο φορζα και υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν 

ενζργειεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». Τι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνασ 

κεςμικόσ/ κεςμοκετθμζνοσ φορζασ;  

 

Απάντηςη: Πρόκειται για αναγνωριςμζνουσ ι / και διαπιςτευμζνουσ  οργανιςμοφσ-

φορείσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ενϊςεισ προςϊπων, κλπ, που προωκοφν τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ Πολιτείασ ενιςχφοντασ τθν επιχειρθματικότθτα, ενϊ παράλλθλα 

αναπτφςςουν ςυνεργαςίεσ που προωκοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι και το κοινωνικό 

όφελοσ. Στθν κατθγορία αυτι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά εντάςςονται τα 

Επιμελθτιρια, ο ΟΠΕ, το Υπουργείο Εξωτερικϊν και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του (π.χ. 

Γραφεία Εμπορικϊν Συμβοφλων), οι Επιχειρθματικοί Σφνδεςμοι (υπό 

προχποκζςεισ), κλπ.   

 

9. Στθν ςελίδα 24 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Μετακινιςεισ που ςχετίηονται 

άμεςα με εκκζςεισ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ». Οι μετακινιςεισ ςτελεχϊν 

είναι επιλζξιμεσ μόνο εφόςον θ επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ; 

 

Απάντηςη: ΝΑΙ. 

 

10. Οι δαπάνεσ τθλεματικισ (π.χ. εντοπιςμοφ και διαχείριςθσ δρομολογίων φορτθγϊν 

αυτοκινιτων) είναι επιλζξιμεσ για το πρόγραμμα; 

 

Απάντηςη: Επιλζξιμθ είναι μόνο θ προμικεια λογιςμικοφ τθλεματικισ και 

εξειδικευμζνοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνοσ με το 

ςχετικό λογιςμικό. Δεν είναι επιλζξιμεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ υποςτιριξθσ των 

εφαρμογϊν.    

 



11. Η προςκικθ ξζνων γλωςςϊν ςε ιδθ υπάρχον site είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.28) οι δαπάνεσ για τθν 

ανανζωςθ ιςτοςελίδασ δεν είναι επιλζξιμεσ, ςυνεπϊσ θ προςκικθ ξζνων γλωςςϊν 

ςε ιδθ υπάρχον δεν επιδοτείται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ προγράμματοσ. Αν 

βζβαια δθμιουργθκεί / αναπτυχκεί εξ αρχισ νζα ιςτοςελίδα, τότε οι δαπάνεσ είναι 

επιλζξιμεσ.   

 

12. Τα ξενόγλωςςα ζντυπα μποροφν να ςχεδιάηονται ςε διεκνείσ γλϊςςεσ (π.χ. 

αγγλικά), ζςτω και αν το επενδυτικό ςχζδιο δεν περιλαμβάνει προϊκθςθ ςτισ 

αντίςτοιχεσ χϊρεσ; 

 

Απάντηςη: Ναι. Είναι επιλζξιμοσ ο ςχεδιαςμόσ εντφπων ςε διεκνείσ γλϊςςεσ. 

 

13. Στθν ςελίδα 27 του οδθγοφ εφαρμογισ και ςυγκεκριμζνα για τισ δαπάνεσ 

μιςκοδοςίασ πρόςκετου προςωπικοφ αναφζρεται ότι  

«Το φψοσ και θ επιλεξιμότθτα  δαπανϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ τεκμθριϊνονται με 

τα εξισ αναγκαία προσ τοφτο παραςτατικά:  

 Ζντυπο Ε7 

 Καταςτάςεισ επικεϊρθςθσ εργαςίασ 

 Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ 

 Αναγγελία πρόςλθψθσ 

 Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του εργαηόμενου 

 Πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με το marketing ι Business Development 

 Εργαςιακι εμπειρία ςε κζςθ marketing ι Business Development» 

Τα παραπάνω υπονοοφν ότι το ςτζλεχοσ marketing που κα προςλθφκεί υποχρεωτικά 

κα πρζπει να διακζτει πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με το marketing ι Business 

Development, κακϊσ και εργαςιακι εμπειρία ςε κζςθ marketing ι Business 

Development; 

        

Απάντηςη: Ναι. 

 

14. Στο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν Ελλάδα ωσ υποκαταςτιματα πολυεκνικϊν, εφόςον βζβαια πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ του προγράμματοσ;   

 

Απάντηςη: Υπό τισ προχποκζςεισ ότι κάκε εταιρεία που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα 

τθρεί τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ ανεξάρτθτα του ποιοσ είναι μζτοχοσ,  τθν  αρχι τθσ 



ιςότθτασ, και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ δεν κα 

πρζπει να υπάρχει επί τθσ αρχισ αποκλειςμόσ των επιχειριςεων αυτϊν. Όμωσ κα 

πρζπει να ςυνεκτιμάται (και να τεκμθριϊνεται ςχετικά από τθν υποβολι του 

φακζλου και τα παραςτατικά / δικαιολογθτικά που αυτόσ περιζχει) το είδοσ τθσ 

νομικισ προςωπικότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν και το ποφ αυτζσ εντάςςονται. 

Περαιτζρω, αν είναι υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν ΑΕ, πρζπει να τθρθκεί 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ίδρυςισ τουσ κατά τον νόμο περί ΑΕ, ενϊ είναι δυνατό να 

τεκοφν ηθτιματα κφριασ και καταςτατικισ ζδρασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των off 

shore εταιρειϊν το οποίο δεν προβλζπεται από τισ διατάξεισ του προγράμματοσ 

αλλά και τουσ όρουσ ςυμβατότθτασ του προγράμματοσ με τουσ ςκοποφσ του ΕΤΠΑ.   

 

15. Επιχείρθςθ που διλωςε ςυμμετοχι και ζδωςε προκαταβολι ςυμμετοχισ ςε διεκνι 

ζκκεςθ πριν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ, μπορεί να περιλάβει ςτο ςχζδιό τθσ 

υποςτθρικτικζσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν καλφτερθ προβολι τθσ ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ (π.χ. ζκδοςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ);  

 

Απάντηςη: Ναι, υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι οι παραπάνω υποςτθρικτικζσ 

δαπάνεσ αφοροφν νζεσ (πρόςκετεσ) ενζργειεσ οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ και 

διακριτζσ από τισ προ τθσ προκιρυξθσ ενζργειεσ, δεν ςχετίηονται οφτε αποτελοφν 

τμιμα ι ςυνζχεια τθσ προκαταβολισ (ι εν γζνει τθσ προ τθσ προκιρυξθσ ενζργειασ) 

και πραγματοποιοφνται μετά τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ.    

 

16. Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ που αφορά το τελευταίο ςτάδιο τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ (clark, αναβατόρια, μεταφορικζσ ταινίεσ, κλπ) είναι 

επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα;  

 

Απάντηςη: ΟΧΙ. Αφορά εξοπλιςμό και οργάνωςθ αποκθκϊν και stock που δεν είναι 

επιλζξιμα.  

 

17. Δεδομζνθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προτάςεων (24/5/2011), 

πωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν κα ζχουν κατακζςει 

οριςτικά οικονομικά ςτοιχεία (ιςολογιςμοφσ, φορολογικά ζντυπα) για το ζτοσ 2010; 

 

Απάντηςη: Προσ αποφυγι προβλθμάτων αξιολόγθςθσ ι και αποκλειςμοφ τθσ 

επενδυτικισ πρόταςθσ, ςυνίςταται ςτισ επιχειριςεισ που ςκοπεφουν να 

υποβάλλουν επενδυτικά ςχζδια να ζχουν ιδθ μεριμνιςει προκειμζνου να ζχουν 

οριςτικοποιθκεί τα αναγκαία οικονομικά ςτοιχεία ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

θλεκτρονικισ υποβολισ των προτάςεων (24/5/1011).   



18. Πωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που ενϊ δεν διακζτουν 

επιλζξιμο μεταποιθτικό ΚΑΔ (λάκοσ του λογιςτι), προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα 

(άδεια λειτουργίασ, ζςοδα από μεταποίθςθ, ΜΣΚΚ, κλπ) ότι ουςιαςτικά αςκοφν 

επιλζξιμθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα. 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.2. ςελ.13) ο επιλζξιμοσ 

κωδικόσ δραςτθριότθτασ μπορεί να προκφπτει από τθν άδεια λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ ι τθν βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι από άλλο ςτοιχείο ιςοδφναμθσ 

αποδεικτικισ αξίασ. Συνεπϊσ μποροφν οι παραπάνω επιχειριςεισ να κεωρθκοφν 

μεταποιθτικζσ, αρκεί βζβαια να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ 

διόρθωςησ του λάθουσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 

 

19. Για τισ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Β (εμπορικζσ) είναι επιλζξιμοσ εξοπλιςμόσ που 

αφορά τθν ςυςκευαςία ι ετικετοποίθςθ του τελικοφ προϊόντοσ, προκειμζνου να 

προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτο προϊόν που εμπορεφονται. 

 

Απάντηςη: Ναι υπό τθν προχπόκεςθ θ ςυςκευαςία-ετικετοποίθςθ αφορά ςε 

επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ / προϊόντα και διακζτουν πριν τθν προκιρυξθ του 

προγράμματοσ (04/02/2011) τον επιλζξιμο κωδικό (ΚΑΔ) τθσ ςυςκευαςίασ.  

 

20. Σε μία επιχείρθςθ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά τροφίμων και ςε 

επιλζξιμο ΚΑΔ και θ οποία δθμιουργεί ζνα νζο προϊόν (π.χ. παραςκευι βιολογικϊν 

χυμϊν) θ αγορά μίασ μθχανισ εμφιάλωςθσ είναι επιλζξιμθ; 

 

Απάντηςη: Ναι, διότι ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.21) 

επιλζξιμοσ είναι ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που ςχετίηεται με το τελευταίο 

ςτάδιο τθσ παραγωγισ/διάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

21. Ζςτω επιχείρθςθ με μεικτι δραςτθριότθτα (εμπορικι και μεταποιθτικι), θ οποία 

μζςω του προγράμματοσ κζλει να επιχειριςει για πρϊτθ φορά ςχζδιο 

εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ για τθν μεταποιθτικι τθσ δραςτθριότθτα. Η 

επιχείρθςθ παρουςιάηει ιδθ ζντονθ εξαγωγικι δράςθ για τθν εμπορικι τθσ 

δραςτθριότθτα. Θα λάβει βακμολογία ςτα κριτιρια τθσ ομάδασ Β που ςχετίηονται 

με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό τθσ επιχείρθςθσ; 

Απάντηςη: Τα κριτιρια τθσ ομάδασ Β αξιολογοφν τθν επιχείρθςθ ωσ ενιαίο ςφνολο 

ςχετικά με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό. Συνεπϊσ θ παραπάνω 

επιχείρθςθ κα βακμολογθκεί κανονικά ςτα ςχετικά κριτιρια. 



22. Η αμοιβι ςυμβοφλου για τθν ςφνταξθ και υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι 

επιλζξιμθ δαπάνθ; 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.26) επιλζξιμθ 

κεωρείται μόνο θ υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

και όχι θ εκπόνθςθ και θ υποβολι του. 

 

23. Είναι επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε διεκνι ζκκεςθ εντόσ τθσ Ελλάδασ; Αν ναι ποιεσ 

εκκζςεισ χαρακτθρίηονται διεκνείσ; 

 

Απάντηςη: Ναι είναι. Για να χαρακτθριςτεί μία ζκκεςθ «διεκνισ» κα πρζπει να 

είναι καταχωρθμζνθ ςτα μθτρϊα του UFI (Union des Foires Internationales), ο 

πλζον γνωςτόσ και αναγνωριςμζνοσ διεκνισ οργανιςμόσ διοργανωτϊν εκκζςεων. 

Υπάρχουν όμωσ και πολλοί διοργανωτζσ ανά τον κόςμο που δεν είναι μζλθ τθσ UFI 

επειδι δεν επικυμοφν τθν χρζωςθ για διάφορεσ παροχζσ από τθν UFI (auditing 

κλπ). Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο UFI κεωρεί ότι μια ζκκεςθ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί διεκνισ όταν το 35% των εκκετϊν και το 25% των επιςκεπτϊν 

προζρχονται από ξζνεσ χϊρεσ.  

 

24. Ζςτω υφιςτάμενθ τουριςτικι επιχείρθςθ με τουλάχιςτον 3 πλιρεισ και κλειςμζνεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ που εντόσ του 2010 κάνει ζναρξθ επιλζξιμθσ εμπορικισ 

δραςτθριότθτασ. Μπορεί να υποβάλει πρόταςθ για τθν εμπορικι τθσ 

δραςτθριότθτα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α.  

 

Απάντηςη: Όχι διότι: α) ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.1, ςελ.12) οι 

εμπορικζσ επιχειριςεισ για να ενταχκοφν κα πρζπει απαραίτθτα θ ζναρξθ τθσ 

επιλζξιμθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ τουσ να ζχει γίνει πριν τθν 01/01/2010, και 

β) ςφμφωνα με τον Οδθγό, οι εμπορικζσ επιχειριςεισ δεν ανικουν ςτθν κατθγορία 

(Α) αλλά ςτθν (Β) με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται.  

 

25. Οι δαπάνεσ εκπόνθςθσ φακζλου και πιςτοποίθςθσ προϊόντοσ  για ςιμανςθ CE είναι 

επιλζξιμεσ ςτο πρόγραμμα; 

 

Απάντηςη: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφοροφν προϊόντα που κα ενταχκοφν ςτο 

ςχζδιο εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

 



26.  Ζςτω υφιςτάμενθ επιχείρθςθ με μεικτι δραςτθριότθτα (μεταποιθτικι και 

καταςκευαςτικι) που πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 

ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο ενιςχφοντασ 

και τισ 2 επιλζξιμεσ δραςτθριότθτζσ τθσ;      

 

Απάντηςη: Ναι αφοφ και οι δφο δραςτθριότθτεσ είναι επιλζξιμεσ και ανικουν ςτθν 

ίδια επιλζξιμθ κατθγορία (Α). Το παραπάνω δεν είναι δυνατό ςε περίπτωςθ 

επιχείρθςθσ που αςκεί μεταποιθτικι και εμπορικι δραςτθριότθτα διότι ανικουν ςε 

διαφορετικζσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ (Α, Β).   

 

27. Η επιχείρθςι μου αςκεί δραςτθριότθτα ςτον ΚΑΔ 2008 20.42.1000 (παραγωγι 

αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ), ο οποίοσ είναι επιλζξιμοσ ΚΑΔ 

ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ. Η εταιρεία ζχει το δικό τθσ τμιμα R & D και 

αναπτφςςει ανεξάρτθτα τισ δικζσ τθσ φόρμουλεσ ζχοντασ λάβει τισ ςχετικζσ άδειεσ 

από τον ΕΟΦ κακϊσ τα προϊόντα τθσ είναι βιολογικά από τον ICEA (Διεκνισ 

οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ). Σφνθκεσ πρακτικι τθσ αγοράσ είναι θ παραγωγι 

καλλυντικϊν να γίνεται “facon” ςε εξειδικευμζνεσ μονάδεσ υπό τθν εποπτεία του 

ΕΟΦ. Ζτςι θ εταιρεία μου ζχει ςυμβάςεισ με δφο παραγωγικζσ μονάδεσ οι οποίεσ 

παράγουν τα προϊόντα μου ςφμφωνα με τισ φόρμουλεσ που τουσ ζχουμε δϊςει. 

Συνεπϊσ θ επιχείρθςι μου δεν διακζτει άδεια από τθν Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, 

παρά μόνο εγγραφι ςτο εμπορικό επιμελθτιριο. Είμαι επιλζξιμοσ για το 

πρόγραμμα;     

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τθν ανωτζρω περιγραφι ουςιαςτικά θ επιχείρθςι δεν 

αςκεί μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και δεν μπορεί να ενταχκεί ςτισ επιλζξιμεσ 

επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Α. Θα πρζπει να εξεταςτεί εάν ικανοποιοφνται όλεσ οι 

αναγκαίεσ προχποκζςεισ για ζνταξι τθσ ςτθν κατθγορία Β (εμπορικζσ). Στθν 

περίπτωςθ αυτι κα αποτελοφςε καλι πρακτικι εφαρμογισ του προγράμματοσ θ 

ςυνεργαςία με τισ μεταποιθτικζσ εταιρείεσ facon προκειμζνου να υλοποιθκεί 

ςυνεργαςία κοινϊν ενεργειϊν.  

 

28. Όταν το πρόγραμμα αναφζρεται ςε νζεσ αγορζσ αναφζρεται μόνο ςε αγορζσ του 

εξωτερικοφ; 

 

                Απάντηςη: Το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων» 

αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων 

ςε Διεκνείσ Αγορζσ (εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ).  

 



29. Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο τθσ μιςκοδοςίασ 

(μιςκόσ + αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) ι μόνο ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ; 

 

Απάντηςη: Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο του 

μιςκοδοτικοφ κόςτουσ (μιςκόσ + εργοδοτικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 

 

30. Σαν θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία 

προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04/02/2011) ι θ θμερομθνία υποβολισ πρόταςθσ; 

 

Απάντηςη: Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ 

θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04/02/2011). 

 

31. Στθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ μποροφν 

να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ) ι κα 

πρζπει να είναι περιςςότερεσ από μία και ποιεσ μπορεί να είναι αυτζσ; 

 

Απάντηςη: Στθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ 

μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του 

εξωτερικοφ). 

 

32. Η δαπάνθ αγοράσ-καταςκευισ καλουπιϊν για τθν παραγωγι νζου προϊόντοσ είναι 

επιλζξιμθ για το πρόγραμμα? 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ (παρ.8.1, ςελ.19) επιλζξιμοσ 

είναι ο ςχεδιαςμόσ προϊόντοσ. Συνεπϊσ επιλζξιμθ μπορεί να κεωρθκεί μόνο θ 

δαπάνθ ςχεδιαςμοφ των καλουπιϊν, ανάπτυξθσ πρωτοτφπου και δαπάνεσ 

πιςτοποίθςθσ / τυποποίθςισ τουσ. Όχι θ καταςκευι τουσ.  

 

33. Μια επιχείρθςθ προτίκεται να εντάξει ςτο επενδυτικό τθσ ςχζδιο ςυμμετοχι ςε 

ζκκεςθ του εξωτερικοφ. Θα πρζπει να ςυμμετάςχει ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ για 

πρϊτθ φορά; 

 

Απάντηςη: Δεν είναι απαραίτθτο, αρκεί βζβαια μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ 

να εξαςφαλίηεται θ προϊκθςθ νζου προϊόντοσ/υπθρεςίασ ι θ προβολι ςε νζεσ 

αγορζσ ςτόχουσ. 

 

 

 



34. Τι ςθμαίνει επίτευξθ ςτόχων του προγράμματοσ; Πρζπει να προςδιοριςτοφν 

ποςοτικά; Τι κα ςυμβεί εάν μια επιχείρθςθ δεν τουσ πετφχει; 

 

Απάντηςη: Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι κυρίωσ ποιοτικοί. Ζτςι με τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου το ποςοςτό τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ που κα 

καταβάλλεται δφναται να είναι από 85% ζωσ 100% ανάλογα με τθν ικανοποίθςθ 

των ςτόχων του προγράμματοσ.  

Συγκεκριμζνα, με τθν ολοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ι, το αργότερο ζνα 

(1) χρόνο μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ, θ επιχείρθςθ κα  πρζπει:  

  Να είναι ςε κζςθ να αποδεικνφει τθν επίτευξθ των  ςτόχων  του προγράμματοσ και,   

  Να ζχει να επιδείξει ιςχυρζσ νομικζσ δεςμεφςεισ όπωσ ςυμβόλαια / ςφμφωνα 

ςυνεργαςίασ με επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ τθσ 

Ελλθνικισ Επικράτειασ και αντιςτοιχοφν ςε υπάρχουςα, ι αναμενόμενθ αλλά 

τεκμθριωμζνθ παρουςία ι ενίςχυςθ παρουςίασ ςε νζεσ αγορζσ εκτόσ τθσ Ελλθνικισ 

Επικράτειασ. 

Τότε κα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 15% τθσ επιχοριγθςθσ, ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ θ δθμόςια επιχοριγθςθ κα περικόπτεται κατά 15%.  

 

35. Επιχείρθςθ με ζναρξθ πριν τθν 01/01/2010 που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο του 

χονδρικοφ εμπορίου οπωροκθπευτικϊν και βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςε περιοχι 

ΟΠΑΑΧ είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα; 

 

Απάντηςη:  Μπορεί θ επιχείρθςθ να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα Εξωςτρζφειασ 

ζχοντασ ενεργό ΚΑΔ ςτο χονδρικό εμπόριο ςφμφωνα με τον οδθγό του 

προγράμματοσ ςτθν Βϋ κατθγορία «Υφιςτάμενεσ και Νζεσ Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ 

του Εμπορίου, οι οποίεσ: ταξινομοφνται ςε ζναν από τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ του 

προγράμματοσ όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα των επιλζξιμων κλάδων ΚΑΔ 

(Παράρτθμα III), και ζχουν ιδρυκεί και αρχίςει τθν επιλζξιμθ δραςτθριότθτά τουσ το 

αργότερο πριν τθν 01-01-2010, ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι 

χριςθ, λειτουργοφν αδιαλείπτωσ από τότε μζχρι και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ 

του προγράμματοσ ,  υπό την αυςτηρή προϋπόθεςη ότι θα υποβάλουν προσ 

αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο ΚΑΙ ςφμφωνο 

ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ, 

με τουλάχιςτον μία επιλζξιμθ υφιςτάμενθ ι νζα Πολφ μικρι, Μικρι ι Μεςαία 

επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον μεταποιθτικό ι τον καταςκευαςτικό τομζα 

ι ςτον τομζα των υπθρεςιϊν (με επιλζξιμο ΚΑΔ).  Συνεπϊσ θ επιχείρθςθ  είναι 

επιλζξιμθ για τισ δραςτθριότθτεσ του χονδρικοφ Εμπορίου (βεβαίωσ θ επζνδυςθ 



αφορά τισ επιλζξιμεσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ ) εφόςον πλθροί όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

τυπικζσ προχποκζςεισ του προγράμματοσ, και δεν εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ 

κλάδουσ του παραρτιματοσ ΙΙΙ (ςελ. 82-92).   

Σε ότι αφορά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ, εφόςον το επιχειρθματικό 

ςχζδιο αφορά ΚΑΔ χονδρικοφ εμπορίου, δεν ικανοποιεί το κλαδικό κριτιριο  και 

άρα μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΤΠΑ και ςυγκεκριμζνα από το πρόγραμμα 

«Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα». 

 

36. Ζςτω μεταποιθτικι επιχείρθςθ που πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο 

πρόγραμμα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Σκοπεφει ςτο άμεςο μζλλον να εντάξει 

νζα δραςτθριότθτα. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο που να αφορά τθν 

διεκνι προϊκθςθ των προϊόντων τθσ υπό ζναρξθ δραςτθριότθτασ; 

 

Απάντηςη: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι και θ νζα δραςτθριότθτα κα είναι 

επιλζξιμθ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, υπθρεςιϊν ι καταςκευϊν.   

 

37. Μία επιχείρθςθ που ζχει αρνθτικά κζρδθ (ηθμίεσ) είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα 

ι κεωρείται προβλθματικι; 

 

Απάντηςη: Μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μίασ επιχείρθςθσ ςτο 

πρόγραμμα είναι να μθν είναι προβλθματικι. Ο οριςμόσ τθσ προβλθματικισ 

επιχείρθςθσ παρατίκεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα ΙΙ του Οδθγοφ Προγράμματοσ. 

Εφόςον θ επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι τότε δφναται να είναι επιλζξιμθ για 

να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα εφόςον ικανοποιεί όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ που 

περιγράφονται ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ. 

 

38. Εφόςον μία επιχείρθςθ επιλζξει να αγοράςει τον εξοπλιςμό με Leasing τι κα πρζπει 

να προςκομίςει; 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τθ ςελ. 28 του Οδθγοφ του Προγράμματοσ, είναι επιλζξιμθ 

θ αγορά εξοπλιςμοφ με Leasing εφόςον θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ Τράπεηασ 

και τθσ επιχείρθςθσ ζχει ολοκλθρωκεί με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

και θ κυριότθτα του εξοπλιςμοφ ζχει περιζλκει ςτθν κυριότθτα του φορζα τθσ 

επζνδυςθσ (επιχείρθςθ). 

Πζρα από τθ ςφμβαςθ με τθν Τράπεηα θ επιχείρθςθ με τθ λιξθ του φυςικοφ και 

οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου τθσ, κα πρζπει να προςκομίςει για τθν 

πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν τα απαραίτθτα παραςτατικά (μιςκϊματα, 

τιμολόγια, εξοφλθτικζσ αποδείξεισ, παραςτατικά εξόφλθςθσ κλπ) κακϊσ επίςθσ 



βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και ότι θ 

κυριότθτα του εξοπλιςμοφ περιζρχεται ςτθν επιχείρθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ θ 

πιςτοποίθςθ των δαπανϊν αγοράσ παγίων με Leasing κα γίνει μόνο ςτθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου και όχι ενδιάμεςα και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ απόκτθςθσ 

τθσ κυριότθτασ των παγίων από τθν επιχείρθςθ. 

 

39. Η άδεια λειτουργίασ για μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να είναι διακζςιμθ 

πριν τθν Αίτθςθ Υπαγωγισ, ι αρκεί να ζχουν κατατεκεί τα απαιτοφμενα χαρτιά για 

τθν ζκδοςι τθσ; 

 

Απάντηςη: Η άδεια λειτουργίασ πρζπει να ζχει κατατεκεί κατά τθν υποβολι τθσ 

πρόταςθσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ ζχει υποβάλλει αίτθςθ ανακεϊρθςθσ/ζκδοςθσ 

πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ,  κα πρζπει να προςκομίςει τθν αίτθςθ και 

βεβαίωςθ υποβολισ πλιρουσ φακζλου κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Αυτό 

όμωσ που ζχει υποχρζωςθ θ επιχείρθςθ, προκειμζνου το ζργο να παραλθφκεί από 

τον ΕΦΕΠΑΕ, είναι να προςκομίςει κατά τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και 

οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ. 

 

40. Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ (π.χ. αναλογία ποςοςτϊν ςυμμετοχισ κάκε 

μετόχου) που κα γίνεται θ βακμολόγθςθ των προςόντων του Κριτθρίου 2/Ομάδα Α 

(προςόντα μετόχων) για τισ νζεσ επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ; 

 

Απάντηςη: Στον οδθγό εφαρμογισ δεν προβλζπεται κάτι ςχετικό. Συνεπϊσ αρκεί 

οποιοςδιποτε μζτοχοσ (ανεξάρτθτα ποςοςτοφ ςυμμετοχισ) να διακζτει τα 

προςόντα που αναφζρονται ςτο κριτιριο 2, ϊςτε θ πρόταςθ να λάβει τθν ςχετικι 

βακμολογία. Θα αξιολογθκεί εν γζνει κετικά εάν οι βαςικοί μζτοχοι ζχουν και τα 

ςχετικά προςόντα.  

 

41. Μία επιχείρθςθ που ζχει ζναρξθ δραςτθριότθτασ τθν 01/06/2008 και χριςθ ωσ 

31/12/2009 πωσ κα ελεγχκεί για τα Οικονομικά ςτοιχεία; 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ (παρ.12) ςε 

περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει ςε πίνακα 

διαχωριςμόσ ανά ζτοσ (2008 και 2009 για τθν περίπτωςθ μασ) των ςτοιχείων του 

κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων με κατάκεςθ των 

ςχετικϊν ακροιςτικϊν ιςοηυγίων. Ο ζλεγχοσ κα γίνει με τθ χριςθ ιςοηυγίων και 

ςυγκεκριμζνα : Ο κφκλοσ εργαςιϊν διαχωρίηεται με βάςθ το ςχετικό ιςοηφγιο και τα 

κζρδθ προ αποςβζςεων κατά αναλογία του κφκλου εργαςιϊν των αντίςτοιχων 



περιόδων. Στισ περιπτϊςεισ των επιχειριςεων που θ διάρκεια των χριςεων δε 

ςυμπίπτει με θμερολογιακό ζτοσ (δθλαδι από 01/01 ζωσ 31/12), ςτθ ςτιλθ κάκε 

περιόδου τίκενται τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ αυτισ από 1/7/… ζωσ 30/6/…» 

 

42. Μία επιχείρθςθ θ οποία λειτουργεί από το 2000 με τθ μορφι τθσ Ο.Ε. και το 2010 

μετατρζπεται ςε Α.Ε. είναι επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι 

υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; 

 

Απάντηςη: Είναι επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά τα 

κάτωκι: 

α) ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ ςτθ νζα νομικι μορφι 

β) ςτο καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται ςαφϊσ ότι θ Α.Ε. προζρχεται από 

τθν Ο.Ε. και ότι αναλαμβάνει κακολικά το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ Ο.Ε. ενϊ 

επίςθσ ειςφζρεται ςτθν Α.Ε. το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Ο.Ε. 

γ) οι εταίροι τθσ Ο.Ε. είχαν κατά τθν μετατροπι και κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

περιόδου μζχρι και ςιμερα, πλειοψθφικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου ςτθν 

Α.Ε. 

δ) θ Α.Ε. διατθρεί το ίδιο αντικείμενο με τθν Ο.Ε.(ι και προςκικθ ςυναφοφσ 

αντικειμζνου). 

Γενικά, για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, για τισ μεταβιβάςεισ και μετατροπζσ 

επιχειριςεων ιςχφει θ εγκφκλιοσ του ΥΠΟΙΟ 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009. 

 

43. Επιχείρθςθ ανικει ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ. Είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα εφόςον 

ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με τον Καν. 1698/2005 ςτα κριτιρια ΟΠΑΑΧ υπάγονται μόνο 

οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Άρα εάν θ εξεταηόμενθ επιχείρθςθ είναι μικρι, μεςαία 

ι μεγάλθ δεν ζχει πρόβλθμα επιλεξιμότθτασ. 

Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι, κα πρζπει να εξεταςτεί θ 

ςυνδυαςτικι εφαρμογι των 3 παρακάτω κριτθρίων: 

a. ανικει ςε δθμοτικό διαμζριςμα < 3.000 κατοίκουσ και 

b. ο Π/Υ τθσ επζνδυςθσ < 300.000 € και 

c. ζχει δραςτθριότθτα χρθματοδοτοφμενθ από το ΕΓΤΑΑ, 

τότε εντάςςεται ςτισ χρθματοδοτιςεισ του ΕΓΤΑΑ και όχι του ΕΤΠΑ. Αν ζςτω και ζνα 

κριτιριο δεν εκπλθρϊνεται τότε μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΤΠΑ και εν 

προκειμζνου από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα». 

 



44. Σε περίπτωςθ που ςτθν προτεινόμενθ προσ επιχοριγθςθ επιχείρθςθ ςυμμετζχει με 

ποςοςτό μεγαλφτερο του 25% επιχείρθςθ θ οποία ζχει λάβει ςτο προβλεπόμενο 

χρονικό διάςτθμα ενίςχυςθ, που επίςθσ εμπίπτει ςτον κανόνα De minimis, ποιο κα 

είναι το ποςοςτό του ποςοφ ενίςχυςθσ που προςμετράτε ςτον υπολογιςμό των 

ςυνολικϊν ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De minimis; 

 

Απάντηςη: Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 2 του Κανονιςμοφ 1998/2006 περί 

ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ, το ςφνολο των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που 

χορθγοφνται ςε μία δεδομζνθ επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 

200.000 ευρϊ.  

Η ζννοια τθσ δεδομζνθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται και ςε επιχειριςεισ, φυςικά ι/και 

νομικά πρόςωπα, που ςυγκροτοφν μία οικονομικι, και όχι απλά νομικι, μονάδα 

που περικλείει μία ενιαία οργάνωςθ προςωπικϊν, υλικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων 

προσ διαρκι επιδίωξθ και εξυπθρζτθςθ οριςμζνου οικονομικοφ ςκοποφ. Θα πρζπει 

λοιπόν εν προκειμζνω, να δθλωκεί από τθν ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ και κα 

εξεταςτεί από τθν χορθγοφςα τθν ενίςχυςθ δθμόςια αρχι, εάν υφίςτανται 

οικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο επιχειριςεων και το εάν οι οικονομικζσ 

ςχζςεισ μεταξφ των δφο επιχειριςεων ςυνιςτοφν ι αναπτφςςουν ενιαίο οικονομικό 

χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθν δθμιουργία δεδομζνθσ επιχείρθςθσ κατά τθν ζννοια 

του άρκρου 2 παρ. 2 του ΚΑΝ 1998/2006. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, ο ζλεγχοσ τθσ ςϊρευςθσ δεν διενεργείται αποκλειςτικά 

και μόνο με βάςθ τα ποςοςτά ςυμμετοχισ μιασ επιχείρθςθσ ςε μια άλλθ, αλλά 

εξετάηεται και ςυνεκτιμάται από τθ χορθγοφςα τθν ενίςχυςθ δθμόςια αρχι, κατά 

περίπτωςθ, το ςφνολο των οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο ι περιςςοτζρων 

επιχειριςεων, όπου ενδεχομζνωσ κρικεί ότι αυτζσ ςυνιςτοφν ι αναπτφςςουν ενιαίο 

οικονομικό χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθ δθμιουργία δεδομζνθσ επιχείρθςθσ. 

 

45. Το «Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ 200.000 κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με 

επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον 400.000 

κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα», 

εξαιρείται από τον κανόνα De Minimis; 

 

Απάντηςη: OXI. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δεν εξαιρείται από τον κανόνα De 

Minimis.  

 

 


