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ΕΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΙΙ» 

 

1. 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; Ραίηει ρόλο από ποια δραςτθριότθτα προζρχονται τα μεγαλφτερα ζςοδα, 

ι ποια δραςτθριότθτα αφορά θ επζνδυςθ; 

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

επιχείρθςθ είναι θ δραςτθριότθτα που επιλζγεται από τθν επιχείρθςθ για 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). ε περίπτωςθ μάλιςτα που μία από τισ δφο 

δραςτθριότερεσ δεν είναι επιλζξιμθ, κα ελζγχεται εάν υπάρχει και ςφνδεςθ / ςυνάφεια 

δραςτθριοτιτων.  

 

2. Ροια ακριβϊσ είναι θ ζννοια τθσ «νζασ αγοράσ»; Ο προςδιοριςμόσ είναι γεωγραφικόσ 

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

Απάντθςθ: 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. φμφωνα με τα ανωτζρω αποδεκτό κεωρείται 

τόςο το γεωγραφικό κριτιριο όςο και το κλαδικό για τον προςδιοριςμό τθσ «νζασ αγοράσ». 

Για παράδειγμα, ζςτω ότι επιχείρθςθ (Α) εξάγει ιδθ κουφϊματα αλουμινίου ςτθν χϊρα (Χ). 

Για ικανοποιιςει τθν απαίτθςθ του προγράμματοσ κα πρζπει να επιδιϊξει είτε τθν εξαγωγι 

κουφωμάτων ςε χϊρα (Ψ), είτε άλλου προϊόντοσ (το οποίο μπορεί να είναι ςυμπλθρωματικό 

με το πρϊτο αλλά να μπορεί να διατεκεί ωσ ανεξάρτθτο προϊόν (π.χ. πόρτεσ) ςτθν χϊρα (Χ)).     

 

3. Ρωσ κα ελζγχεται  ότι τα επενδυτικά ςχζδια αφοροφν ςε νζα προϊόντα /υπθρεςίεσ ι εν 

γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ; Ρωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ 

επιχειριςεων που δεν ικανοποιοφν τθν παραπάνω απαίτθςθ του οδθγοφ εφαρμογισ του 

προγράμματοσ;  

Απάντθςθ: Καταρχιν κα απαιτθκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του εκπροςϊπου του 

φορζα τθσ επζνδυςθσ ότι καλφπτεται θ παραπάνω απαίτθςθ. ε περίπτωςθ που ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ επζνδυςθσ εντοπιςτοφν ευριματα για το αντίκετο, οι ςχετικζσ 

δαπάνεσ κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται.  Σονίηεται 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 ΤΠΑΤΔ.  
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4. Οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ Α κατθγορίασ που απζκτθςαν ι ενεργοποίθςαν επιλζξιμο 

ΚΑΔ λίγο πριν τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ πωσ αντιμετωπίηονται ςτθν 

διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςαν επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ ι ςαν 

επιχειριςεισ με 2 ι και περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ;  

Απάντθςθ:  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. 

 

5. 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. 

Απάντθςθ: ΟΧΙ! 

 

6. Στθν ςελίδα 77 του Ραραρτιματοσ ΙΧ του Οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Δαπάνεσ 

Επιχειρθματικϊν αποςτολϊν υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

αποςτολισ από κεςμικό / κεςμοκετθμζνο φορζα». Τι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνασ 

κεςμικόσ/ κεςμοκετθμζνοσ φορζασ;  

Απάντθςθ: 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. τθν κατθγορία αυτι 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά εντάςςονται τα Επιμελθτιρια, ο ΟΠΕ, το Τπουργείο 

Εξωτερικϊν και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του (π.χ. Γραφεία Εμπορικϊν υμβοφλων), οι 

Επιχειρθματικοί φνδεςμοι (υπό προχποκζςεισ), κλπ.   

 

7. Στθν ςελίδα 77 του Ραραρτιματοσ ΙΧ του Οδθγοφ εφαρμογισ «Μετακινιςεισ που 

ςχετίηονται άμεςα με εκκζςεισ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ». Οι μετακινιςεισ 

ςτελεχϊν είναι επιλζξιμεσ μόνο εφόςον θ επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ; 

Απάντθςθ: ΝΑΙ. 

 

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

αυτοκινιτων) είναι επιλζξιμεσ για το πρόγραμμα; 

Απάντθςθ: 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.    

 

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

Απάντθςθ: φμφωνα με το Παράρτθμα ΙΧ του οδθγοφ εφαρμογισ (ςελ.81) οι δαπάνεσ για 

τθν ανανζωςθ ιςτοςελίδασ δεν είναι επιλζξιμεσ, ςυνεπϊσ θ προςκικθ ξζνων γλωςςϊν ςε 

ιδθ υπάρχον δεν επιδοτείται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ προγράμματοσ, εκτόσ από τισ νζεσ, 

πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ που μποροφν να τισ εντάξουν ςτθν κατθγορία δαπανϊν 

(8), υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του οδθγοφ εφαρμογισ. 

  

10. Τα ξενόγλωςςα ζντυπα μποροφν να ςχεδιάηονται ςε διεκνείσ γλϊςςεσ (π.χ. αγγλικά), 

ζςτω και αν το επενδυτικό ςχζδιο δεν περιλαμβάνει προϊκθςθ ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ; 

Απάντθςθ: Ναι. Είναι επιλζξιμοσ ο ςχεδιαςμόσ εντφπων ςε διεκνείσ γλϊςςεσ. 
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11. Στο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Ελλάδα ωσ υποκαταςτιματα πολυεκνικϊν, εφόςον βζβαια πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

του προγράμματοσ;   

Απάντθςθ: Τπό 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 ΕΣΠΑ.   

 

12. 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);  

Απάντθςθ: 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.    

 

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

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

για το πρόγραμμα;  

Απάντθςθ: ΝΑΙ. Αφορά εξοπλιςμό μεταφοράσ εμπορευμάτων και προϊόντων εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ.  

 

14. Ρωσ 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. 

Απάντθςθ: φμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.1. ςελ.9, υποςθμείωςθ 2) ο 

επιλζξιμοσ κωδικόσ δραςτθριότθτασ μπορεί να προκφπτει από τθν άδεια λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ ι τθν βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ, από φορολογικά ζντυπα Ε3 ι από άλλο 

ςτοιχείο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ. υνεπϊσ μποροφν οι παραπάνω επιχειριςεισ να 

κεωρθκοφν μεταποιθτικζσ, αρκεί βζβαια να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ 

διόρκωςθσ του λάκουσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 
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15. 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. 

 Απάντθςθ: Ναι υπό τθν προχπόκεςθ θ ςυςκευαςία-ετικετοποίθςθ αφορά ςε επιλζξιμεσ 

δραςτθριότθτεσ / προϊόντα και διακζτουν πριν τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ τον 

επιλζξιμο κωδικό (ΚΑΔ) τθσ ςυςκευαςίασ.  

 

16. 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; 

Απάντθςθ: Σα κριτιρια τθσ ομάδασ Β αξιολογοφν τθν επιχείρθςθ ωσ ενιαίο ςφνολο ςχετικά 

με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό. υνεπϊσ θ παραπάνω επιχείρθςθ κα 

βακμολογθκεί κανονικά ςτα ςχετικά κριτιρια. 

 

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

επιλζξιμθ δαπάνθ; 

Απάντθςθ: φμφωνα με το Παράρτθμα ΙΧ του οδθγοφ εφαρμογισ (ςελ.78) επιλζξιμθ 

κεωρείται μόνο θ υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και όχι θ 

εκπόνθςθ και θ υποβολι του. 

 

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

χαρακτθρίηονται διεκνείσ; 

 Απάντθςθ: 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. Τπάρχουν 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 10% των εκκετϊν και το 5% των 

επιςκεπτϊν προζρχονται από ξζνεσ χϊρεσ.  

 

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

επιλζξιμεσ ςτο πρόγραμμα; 

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

εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

20.  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;      

Απάντθςθ: Ναι αφοφ και οι δφο δραςτθριότθτεσ είναι επιλζξιμεσ και ανικουν ςτθν ίδια 

επιλζξιμθ κατθγορία (Α). Σο παραπάνω δεν είναι δυνατό ςε περίπτωςθ επιχείρθςθσ που 

αςκεί μεταποιθτικι και εμπορικι δραςτθριότθτα διότι ανικουν ςε διαφορετικζσ επιλζξιμεσ 

κατθγορίεσ (Α, Β).   
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21. 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;     

Απάντθςθ: φμφωνα με τθν ανωτζρω περιγραφι ουςιαςτικά θ επιχείρθςι δεν αςκεί 

μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και δεν μπορεί να ενταχκεί ςτισ επιλζξιμεσ μεταποιθτικζσ 

επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Α, εκτόσ και εάν ζχει άλλο επιλζξιμο (π.χ. κωδικό 72) που 

εμπίπτει ςτθν κατθγορία αυτι. Θα πρζπει επίςθσ να εξεταςτεί εάν ικανοποιοφνται όλεσ οι 

αναγκαίεσ προχποκζςεισ για ζνταξι τθσ ςτθν κατθγορία Β (εμπορικζσ), είτε αυτόνομα είτε 

ςε ςχιμα ςυνεργαςίασ. τθν περίπτωςθ αυτι κα αποτελοφςε καλι πρακτικι εφαρμογισ του 

προγράμματοσ θ ςυνεργαςία με τισ μεταποιθτικζσ εταιρείεσ facon προκειμζνου να 

υλοποιθκεί ςυνεργαςία κοινϊν ενεργειϊν.  

 

22. Πταν το πρόγραμμα αναφζρεται ςε νζεσ αγορζσ αναφζρεται μόνο ςε αγορζσ του 

εξωτερικοφ; 

           Απάντθςθ: Σο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθταα των Επιχειριςεων  (ΙΙ)» 

αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων ςε 

Διεκνείσ Αγορζσ (εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ).  

 

23. Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο τθσ μιςκοδοςίασ (μιςκόσ + 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) ι μόνο ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ; 

Απάντθςθ: Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο του μιςκοδοτικοφ 

κόςτουσ (μιςκόσ + εργοδοτικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ). 

 

24. Σαν θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ του 

προγράμματοσ (30/07/2013) ι θ θμερομθνία υποβολισ πρόταςθσ; 

Απάντθςθ: Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία 

προκιρυξθσ του προγράμματοσ (30/07/2013). 

 

25. 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; 

Απάντθςθ: τθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ 

μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ), αρκεί 

να εξαςφαλίηεται θ ςυμπλθρωματικότθτα, τα πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ και εν γζνει θ 

δυναμικότθτα τθσ προτεινόμενθσ ςυνζργειασ. 
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26. Η δαπάνθ αγοράσ-καταςκευισ καλουπιϊν για τθν παραγωγι νζου προϊόντοσ είναι 

επιλζξιμθ για το πρόγραμμα? 

Απάντθςθ: Ναι με τθν προχπόκεςθ ότι αποςκοπεί ςε κάλυψθ άμεςθσ ανάγκθσ ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία, απαραίτθτθσ για τθν ολοκλθρωμζνθ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ 

δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

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

του εξωτερικοφ. Θα πρζπει να ςυμμετάςχει ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ για πρϊτθ φορά; 

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

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

ςτόχουσ. 

 

28. Τι ςθμαίνει επίτευξθ ςτόχων του προγράμματοσ; Ρρζπει να προςδιοριςτοφν ποςοτικά; Τι 

κα ςυμβεί εάν μια επιχείρθςθ δεν τουσ πετφχει; 

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

του ζργου το ποςοςτό τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ που κα καταβάλλεται δφναται να είναι 

90% ι 100% ανάλογα με τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ.  

υγκεκριμζνα, με τθν ολοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ι, το αργότερο 3 μινεσ  

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. 

Σότε κα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 10% τθσ επιχοριγθςθσ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ 

θ δθμόςια επιχοριγθςθ κα περικόπτεται κατά 10%.  

 

29. Επιχείρθςθ με ζναρξθ πριν τθν 01/08/2012 που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο του 

χονδρικοφ εμπορίου οπωροκθπευτικϊν και βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ 

είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα; 

Απάντθςθ:  Τπό τθν προχπόκεςθ ότι α) θ επιχείρθςθ είναι αμιγϊσ εμπορικι και β) δεν 

εμπίπτει ςτουσ όρουσ, περιοριςμοφσ και εξαιρζςεισ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και 

μεταποίθςθσ, μπορεί (θ επιχείρθςθ) να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα ςτθν Βϋ κατθγορία 

«Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό 

χϊρο ςτουσ τομείσ του Εμπορίου,  ζχοντασ ενεργό ΚΑΔ ςτο χονδρικό εμπόριο και ςφμφωνα 

με τον οδθγό του προγράμματοσ. ε ότι αφορά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ, 

εφόςον το επιχειρθματικό ςχζδιο αφορά επιλζξιμο ςχζδιο ΚΑΔ χονδρικοφ εμπορίου, δεν 

εμπίπτει ςτο κλαδικό κριτιριο χαρακτθριςμοφ ΟΠΑΑΧ, και άρα μπορεί να χρθματοδοτθκεί 

από το ΕΣΠΑ και ςυγκεκριμζνα από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθταα των 

Επιχειριςεων (ΙΙ)». 
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30. 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; 

Απάντθςθ: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι α) θ δραςτθριότθτα κα δθμιουργθκεί πριν τθν 

υποβολι τθσ πρόταςθσ και β) ότι και θ νζα δραςτθριότθτα κα είναι επιλζξιμθ ςτουσ τομείσ 

τθσ μεταποίθςθσ, υπθρεςιϊν ι καταςκευϊν.   

 

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

κεωρείται προβλθματικι; 

Απάντθςθ: Μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μίασ επιχείρθςθσ ςτο 

πρόγραμμα είναι να μθν είναι προβλθματικι. Ο οριςμόσ τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ 

παρατίκεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα ΙVτου Οδθγοφ Προγράμματοσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ 

δεν είναι προβλθματικι ςφμφωνα με το παράρτθμα αυτό τότε δφναται να είναι επιλζξιμθ 

για να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα εφόςον ικανοποιεί όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ που 

περιγράφονται ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ. 

 

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

προςκομίςει; 

Απάντθςθ: φμφωνα με τθ ςελ. 80 του Παραρτιματοσ ΙΧ του Οδθγοφ του Προγράμματοσ, 

είναι επιλζξιμθ θ αγορά εξοπλιςμοφ με Leasing εφόςον θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ 

Σράπεηασ 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 Σράπεηα 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 Σράπεηασ ςτθν οποία 

κα βεβαιϊνεται θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και ότι θ κυριότθτα του εξοπλιςμοφ περιζρχεται ςτθν 

επιχείρθςθ.  

 

33. 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; 

Απάντθςθ: Η άδεια λειτουργίασ πρζπει να ζχει κατατεκεί κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 

τθν περίπτωςθ που θ άδεια λειτουργίασ ζχει λιξει χρονικά, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ 

από τθν αρμόδια υπθρεςία ότι ζχει υποβλθκεί πλιρθσ φάκελοσ δικαιολογθτικϊν για τθν 

ανανζωςι τθσ. Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, προκειμζνου το ζργο να παραλθφκεί από 

τον ΕΦΕΠΑΕ, θ εταιρία υποχρεοφται είναι να προςκομίςει άδεια λειτουργίασ εν ιςχφ. 

 

34. Μία επιχείρθςθ που ζχει ζναρξθ δραςτθριότθτασ τθν 01/06/2011 και χριςθ ωσ 

31/12/2012 πωσ κα ελεγχκεί για τα Οικονομικά ςτοιχεία ; 

Απάντθςθ: φμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ (παρ.11) ςε 

περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει ςε πίνακα διαχωριςμόσ ανά 

ζτοσ (2011 και 2012 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 
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με βάςθ το ςχετικό ιςοηφγιο και τα κζρδθ προ αποςβζςεων κατά αναλογία του κφκλου 

εργαςιϊν των αντίςτοιχων περιόδων. τισ 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/…». 

 

35. Μία επιχείρθςθ θ οποία λειτουργεί από το 2000 με τθ μορφι τθσ Ο.Ε. και τθν 05/08/2013 

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

υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; 

Απάντθςθ: 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 ι ζχει προςκζςει ςυναφζσ αντικείμενο με τθν Ο.Ε. το οποίο είναι 

επιλζξιμο ςφμφωνα με τον Οδθγό του Προγράμματοσ. 

Γενικά, για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, για τισ μεταβιβάςεισ και μετατροπζσ επιχειριςεων 

ιςχφει θ εγκφκλιοσ του ΤΠΟΙΟ 45385/ΕΤ7455/14-9-2009. 

 

36. Επιχείρθςθ ανικει ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ. Είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα εφόςον 

ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; 

Απάντθςθ: φμφωνα 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. ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι, κα πρζπει 

να εξεταςτεί θ ςυνδυαςτικι εφαρμογι των 3 παρακάτω κριτθρίων: 

a. ανικει ςε δθμοτικι κοινότθτα < 3.000 κατοίκουσ και 

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

c. ζχει δραςτθριότθτα χρθματοδοτοφμενθ από το ΕΓΣΑΑ, 

τότε εντάςςεται ςτισ χρθματοδοτιςεισ του ΕΓΣΑΑ και όχι του ΕΣΠΑ. Αν ζςτω και ζνα 

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

προκειμζνου από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα». 

 

37. 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; 

Απάντθςθ: φμφωνα 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 
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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. 

φμφωνα 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. 

 

38.  Επιχείρθςθ με ςυνδεδεμζνεσ και ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με αυτιν κα υποβάλλει 

τον ςχετικό πίνακα επιχορθγιςεων για το De minimis με ςτοιχεία όλων των επιχειριςεων 

και με τι ποςοςτό για κάκε μία;  

Απάντθςθ: Η επιχείρθςθ κα υποβάλλει τον ςχετικό πίνακα επιχορθγιςεων με ςτοιχεία όλων 

των επιχειριςεων (ςυνδεδεμζνων / ςυνεργαηόμενων) και τελικά για τον ζλεγχο του de 

minimis κα ακροιςτοφν τα ποςά επιχοριγθςθσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ ανάλογα με το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ / ςφνδεςθσ με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ.  

 

39.  Θεωροφνται κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ κζρδθ, τα κζρδθ περαίωςθσ; 

Απάντθςθ: Λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο τα κζρδθ που προκφπτουν από τα λογιςτικά βιβλία 

και όχι από τθν περαίωςθ. 

 

40.  Μπορεί μια επιχείρθςθ να λάβει μζροσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια 

και Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων ΙΙ» ςε μια επαγγελματικι ζκκεςθ που δεν ζχει 

διεκνι χαρακτιρα; 

Απάντθςθ: ΟΧΙ - φμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ του προγράμματοσ επιλζξιμθ είναι θ 

ςυμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ ι Επαγγελματικζσ Εκκζςεισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αφοροφν τθν προβολι νζου προϊόντοσ ι υπάρχοντοσ προϊόντοσ ςε νζα αγορά. Επομζνωσ 

είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςε επαγγελματικι ζκκεςθ, εφόςον βζβαια θ ζκκεςθ ζχει διεκνι 

χαρακτιρα / προςανατολιςμό και θ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτι τεκμθριϊνεται ότι 

ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

41. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου, δίνει τθν δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ να 

ςυμμετάςχουν ςε επιδοτοφμενεσ διεκνείσ εκκζςεισ (όπωσ για παράδειγμα θ Διεκνισ 

Ζκκεςθ Δομικϊν Υλικϊν Big 5 Show Dubai 2013). Σε περίπτωςθ που ο ΟΡΕ επιχορθγεί 

μζροσ του κόςτουσ τθσ ςυμμετοχισ, το υπόλοιπο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι επιλζξιμθ ωσ 

δαπάνθ ςτο πρόγραμμα "Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων" ; 

Απάντθςθ: ΟΧΙ. Η δαπάνθ αυτι δεν μπορεί να χρθματοδοτθκεί περαιτζρω διότι ιδθ 

χρθματοδοτείται από το ελλθνικό δθμόςιο. ε περίπτωςθ όμωσ που δεν υπιρχε 

επιχοριγθςθ, ο ΟΠΕ κα μποροφςε να εκδϊςει τιμολόγιο ςυμμετοχισ ςε διεκνι ζκκεςθ για 

τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. 
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42. Ρροςφορζσ και τιμολόγιο από προμθκευτζσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. προςφορά 

από εταιρεία τθσ Αυςτραλίασ για τθν εκπόνθςθ μίασ μελζτθσ) είναι αποδεκτζσ;  Ρρζπει να 

υποβάλλονται μεταφραςμζνεσ; 

Απάντθςθ: Προςφορζσ και τιμολόγια προμθκευτϊν από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. γίνονται 

αποδεκτζσ. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ επίςθμθσ μετάφραςθσ των προςφορϊν και τιμολογίων, που ζχουν εκδοκεί ςε 

γλϊςςα διαφορετικι από τθν ελλθνικι. 

 

43. Υφιςτάμενθ εταιρεία με ενεργό ΚΑΔ 41.20 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κτιρίων για 

κατοικίεσ και μθ) επικυμεί τθν προςζγγιςθ πελατϊν από ωςία, Ουκρανία κλπ με ςτόχο 

τθν ανάλθψθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ κτιριακϊν ζργων για λογαριαςμό τουσ ςτθν 

Ελλάδα, χωρίσ να αποκλείει και τθν ανάλθψθ ζργων (κυρίωσ ςχεδιαςμόσ και επίβλεψθ 

καταςκευισ) και ςτισ ίδιεσ τισ χϊρεσ αυτζσ. Είναι επιλζξιμθ για κατάκεςθ επενδυτικοφ 

ςχεδίου ςτο πρόγραμμα Εξωςτρζφεια; 

Απάντθςθ: Η επιχείρθςθ ζχει επιλζξιμο ΚΑΔ  και με όςα περιγράφονται μπορεί να πετφχει 

τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Είναι λοιπόν κατ’ αρχιν και εν δυνάμει επιλζξιμθ εφόςον 

πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ κακϊσ και οι λοιποί όροι και 

προχποκζςεισ του οδθγοφ του Προγράμματοσ. Πρζπει επίςθσ να τεκμαίρεται ότι το 

Επιχειρθματικό χζδιο κα ςυμβάλει ςτθν  προϊκθςθ τθσ εταιρίασ ςτο εξωτερικό. 

 

44. Οι δαπάνεσ που γίνονται εςωτερικά από τθν επιχείρθςθ με ςκοπό τθν δθμιουργία μια 

νζασ πατζντασ (υλικά, εργατικά κλπ), αποτελοφν επιλζξιμθ δαπάνθ για το παραπάνω 

Ρρόγραμμα;   

Απάντθςθ: Εξαρτάται από τθν περίπτωςθ. Οι δαπάνεσ ανάπτυξθσ πρωτοτφπου δεν είναι 

επιλζξιμεσ ςτο παρόν πρόγραμμα.  

 

45. Σε περίπτωςθ που δεν προςλθφκεί εξειδικευμζνο άτομο, υπάρχει υποχρζωςθ διατιρθςθσ 

των υφιςτάμενων κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ εργαηομζνων για χρονικό διάςτθμα 

ενόσ (1) ζτουσ από τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου? 

Απάντθςθ: Δεν υπάρχει απαίτθςθ διατιρθςθσ υφιςτάμενου προςωπικοφ (εκτόσ βζβαια από 

τθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κα επιδοτθκεί για μιςκοδοςία εξειδικευμζνου 

προςωπικοφ). 

 

46. Ρωσ τεκμθριϊνεται ο ςτόχοσ ανά χϊρα ενδιαφζροντοσ; (για παράδειγμα αν ζνασ πελάτθσ 

ςυμμετάςχει ςε διεκνι ζκκεςθ ςτθ Κίνα και προκφψει πελάτθσ από άλλθ χϊρα π.χ Ινδία, 

κεωρείται ότι ζχει επιτευχκεί ο ςτόχοσ;) 

Απάντθςθ: Πρζπει να αναφζρεται ςτθν πρόταςθ (ςθμείο ΙV1 του εντφπου υποβολισ)  θ 

αγορά/ςτόχοσ ςτθν οποία απευκφνεται θ επιχείρθςθ. Πάρα ταφτα, το τελικό και ουςιαςτικό 

αποτζλεςμα μίασ τζτοιασ ςυνεργαςίασ είναι θ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ, άρα μπορεί να 

κεωρθκεί ότι ο ςτόχοσ ζχει επιτευχτεί υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι πρόκειται για νζα 

αγορά. 
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47. Γίνεται δεκτι για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ προςφορά από εταιρεία δθμοςίων 

ςχζςεων θ οποία κα αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ προβολισ ςε αγορζσ ςτόχουσ (ςυμμετοχι 

ςε εκκζςεισ, φυλλάδια κλπ);  

Απάντθςθ: Εφόςον ςτθν προςφορά τθσ διαφθμιςτικισ εταιρείασ υπάρχει τεκμθριωμζνθ και 

αναλυτικι περιγραφι των διαφθμιςτικϊν δαπανϊν, μπορεί θ παραπάνω προςφορά υπό 

τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του Οδθγοφ του προγράμματοσ να είναι αποδεκτι. 

 

48. Μια εταιρεία κακ’ όλα επιλζξιμθ με ζδρα τθν Ακινα, κα δθμιουργιςει ζνα υποκατάςτθμα 

ςτθν Θεςςαλονίκθ (πριν τθν υποβολι αλλά μετά τθν δθμοςίευςθ του προγράμματοσ) για 

τθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν τθσ ςτθν Βουλγαρία και τθν Τουρκία. Είναι επιλζξιμεσ οι 

δαπάνεσ (πχ για υπολογιςτζσ και λογιςμικά ι για τθν πρόςλθψθ ατόμου ςτο marketing) οι 

οποίεσ κα γίνουν για το υποκατάςτθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ; Διευκρινίηεται ότι οι κφριεσ 

δαπάνεσ του προγράμματοσ, όπωσ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ του εξωτερικοφ κλπ κα 

αφοροφν τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον ςε ποια Ρεριφζρεια κα κατατεκεί θ 

πρόταςθ; -  

Απάντθςθ: Η πολλαπλότθτα τόπων εγκατάςταςθσ είναι επιτρεπτι ςτθν μόνο ςτθν ΙΔΙΑ 

περιφζρεια. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να επιλζγει μια εκ των δυο περιφερειϊν (ζδρα ι 

υποκατάςτθμα). Ανάλογα με τον τόπο υλοποίθςθσ, κα πρζπει να επιλεγεί και ο Ενδιάμεςοσ 

Φορζασ Διαχείριςθσ. 

 

49. Το κόςτοσ μετάφραςθσ των οδθγιϊν χριςθσ ενόσ προϊόντοσ ι και θ μετάφραςθ τθσ 

ςυςκευαςίασ  για τθν χϊρα εξαγωγισ ι ςτθν Αγγλικι είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; 

Απάντθςθ: Ναι αν πρόκειται για νζο προϊόν / υπθρεςία ι προϊκθςθ ςε νζα αγορά.  ε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ μπορεί να κεωρθκεί λειτουργικι δαπάνθ και να μθν είναι επιλζξιμο.  

 

50. Επιχείρθςθ ζχει, όπωσ προκφπτει από τθν διλωςθ μεταβολϊν ςτθν εφορία, ΚΑΔ 63.11.11, 

χωρίσ να υπάρχει περεταίρω τεταρτοβάκμια ανάλυςθ. Για το πρόγραμμα  επιλζξιμοι 

κωδικοί είναι οι 63.11.11.01, 63.11.11.02, 63.11.11.03, 63.11.11.04 και εξαιρείται ο 

κωδικόσ 63.11.11.05. Μπορεί να ςυμμετάςχει θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ςτο πρόγραμμα; 

Απάντθςθ: Ο επενδυτισ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να 

εξειδικεφςει ςε τεταρτοβάκμια ανάλυςθ τον ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ, προβαίνοντασ και ςτθν 

ςχετικι διόρκωςθ ςτθν ΔΟΤ. Εννοείται βζβαια ότι εάν αςκεί δραςτθριότθτα που εντάςςεται 

ςτον ΚΑΔ 63.11.11.05 δεν είναι επιλζξιμοσ.  

 

51. Ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε μία (1) ΜΕΓΑΛΗ επιλζξιμθ επιχείρθςθ που κα ςυνάψει 

ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν με 3 πολφ μικρζσ ι μικρζσ ι μεςαίεσ επιλζξιμεσ 

επιχειριςεισ τθσ περίπτωςθσ (Α).Το ςφμφωνο ςυνεργαςίασ γίνεται μεταξφ τθσ Μεγάλθσ 

και των 3 επιχειριςεων τθσ περίπτωςθσ (Α). Μποροφν ταυτόχρονα να ςυνάψουν 

ςφμφωνο ςυνεργαςίασ και οι 3 μικρζσ μεταξφ τουσ; Σε περίπτωςθ που θ ΜΕΓΑΛΗ 

απενταχκεί, οι 3 μικρζσ εμπίπτουν ςτθν κατθγορία (Δ) ι ςτθν (Α);   

Απάντθςθ: Σο ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κα είναι ζνα και κοινό για όλεσ τισ επιχειριςεισ. Δεν 

γίνεται να υπάρχουν δφο παράλλθλα ςφμφωνα ςυνεργαςίασ. ε περίπτωςθ που απενταχκεί 

θ μεγάλθ επιχείρθςθ οι υπόλοιπεσ τρεισ δφναται να υποβάλλουν αίτθμα τροποποίθςθσ για 

ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Αλλιϊσ δφναται να ςυνεχίςουν μεμονωμζνα ςτθν εκτζλεςθ 

διακριτοφ επενδυτικοφ ςχεδίου.    
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52.  Αν μια επιχείρθςθ ζχει ιδθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςε κάποια χϊρα π.χ Τςεχία, κα 

πρζπει για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ να επιδιϊκει ςυνεργαςίεσ με 

επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλεσ χϊρεσ πζραν τθσ Τςεχίασ, ι 

θ αφξθςθ των εξαγωγϊν με νζουσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ τθσ ίδιασ χϊρασ μπορεί να 

καλφψει του ςτόχουσ του προγράμματοσ; 

Απάντθςθ: Η επιχείρθςθ ςασ μπορεί να ςυνεχίςει να δραςτθριοποιείται ςτθν Σςεχία με τθν 

προχπόκεςθ να λανςάρει νζο προϊόν ι ςυνεργαςίεσ με νζουσ πελάτεσ για τρίτεσ χϊρεσ.  Η 

επίτευξθ ςτόχου επιτυγχάνεται με τθν αποδεδειγμζνθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

(ςυμφωνίεσ ι τιμολόγια) ςτθν Σςεχία νζου προϊόντοσ. 

 

53. Ζνασ εκδοτικόσ οίκοσ μπορεί να εντάξει ςτισ δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ 6 «Δαπάνεσ 

Ρροςταςίασ ι απόκτθςθσ και χριςθσ πατεντϊν, πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και μεταφοράσ 

τεχνογνωςίασ» τθν αγορά των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςυγγραφζων για τα βιβλία που 

εκδίδει και κα προωκιςει ςτθν αγορά ςτόχο? 

Απάντθςθ: ΟΧΙ. Η προτεινόμενθ δαπάνθ δεν κεωρείται επιλζξιμθ αφοφ δεν είναι θ 

πνευματικι ιδιοκτθςία που προςδίδει προςτικζμενθ αξία ςε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ του προϊόντοσ, αλλά ουςιαςτικά ενςωματϊνεται και αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ του τελικοφ προϊόντοσ.  

 

54. Μία επιχείρθςθ που χαρακτθρίηονταν ωσ ΜΕΓΑΛΗ από το 2000 μζχρι τισ 15/04/2012 και 

ςτθ ςυνζχεια από τισ 16/04/2012 χαρακτθρίηεται ωσ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΑ (με τθν μείωςθ του 

ποςοςτοφ ςυμμετοχισ μιασ ΜΕΓΑΛΗΣ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ από το 50% +1 

μετοχι ςτο 19,99% και χωρίσ να αςκεί κάποιον άλλο ζλεγχο). Ρωσ τελικά κα 

χαρακτθριςκεί θ επιχείρθςθ για να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα; 

Απάντθςθ: φμφωνα με τον οριςμό τθσ ΜΜΕ εφόςον κατά τισ δυο τελευταίεσ κλειςμζνεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ θ επιχείρθςθ ιταν μεγάλθ τότε χαρακτθρίηεται ςαν μεγάλθ. Η 

κρίςιμθ τριετία που ελζγχεται προκειμζνου να χαρακτθριςτεί το μζγεκοσ μιασ επιχείρθςθσ 

για το πρόγραμμα "Εξωςτρζφεια" είναι 2010 ζωσ 2012. Ζτςι θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ το 

2010 και 2011 χαρακτθρίηεται μεγάλθ, ενϊ το 2012 μικρομεςαία. Για να χάςει τθν ιδιότθτα 

τθσ μεγάλθσ κα πρζπει να είναι μικρομεςαία για 2 ςυνεχόμενεσ χριςεισ. υνεπϊσ θ 

επιχείρθςθ παραμζνει για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ μεγάλθ. 

 

55. Μπορεί μια επιχείρθςθ με το ίδιο προϊόν και ςτθν ίδια χϊρα που δραςτθριοποιείται ωσ 

ςιμερα, να πετφχει τθν είςοδό τθσ ςε νζα αγορά ικανοποιϊντασ το κλαδικό κριτιριο?  

Απάντθςθ: Θα πρζπει να υπάρχει ςαφισ διαφοροποίθςθ. Μπορεί το προϊόν υπθρεςία να 

ζχει ςυνάφεια / ςυμπλθρωματικότθτα με το ιδθ υπάρχον αλλά κα πρζπει να μπορεί να 

διατεκεί και ωσ ανεξάρτθτο προϊόν/υπθρεςία.  

 

56. Είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ προϊόντοσ, θ οποία υλοποιείται από τθν ίδια τθν 

εταιρεία που υποβάλει το επενδυτικό ςχζδιο (όχι αγορά υπθρεςίασ από τρίτο); Αν ναι, 

ποια παραςτατικά απαιτοφνται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ενζργειασ;  

Απάντθςθ: Αν ο ςχεδιαςμόσ προϊόντων είναι ζνα από τα αντικείμενα τθσ εταιρίασ ΟΧΙ διότι 

αποτελεί λειτουργικι δαπάνθ τθσ εταιρίασ. Εάν γίνει κατϋ εξαίρεςθ (δθλαδι ο ςχεδιαςμόσ 

δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ εταιρίασ) κα πρζπει οι δαπάνεσ ιδιοκαταςκευισ να μποροφν 
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να τιμολογθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να πιςτοποιθκοφν επαρκϊσ. θμειϊνεται ότι δεν είναι 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ αμοιβϊν προςωπικοφ και άλλεσ λειτουργικισ φφςεωσ δαπάνεσ.  

 

57. Τα 200€ που αναλογοφν ςτθ διαμονι αφοροφν κόςτοσ ανά άτομο / ανά θμζρα; Για πόςεσ 

θμζρεσ; Υπάρχει ανϊτατο όριο ποςοφ που μπορεί να καλφψει θ διαμονι; 

Απάντθςθ: Σα 200 € είναι το ανϊτατο όριο διαμονισ ςε ξενοδοχείο. Οι θμζρεσ διαμονισ 

είναι οι θμζρεσ που αφοροφν τθν εκδιλωςθ που προτίκεται θ εταιρεία να ςυμμετζχει. Για 

τα αεροπορικά ειςιτιρια επιλζξιμθ είναι θ οικονομικι κζςθ. 

 

58. Η δαπάνθ ενοικίαςθσ χϊρου περιπτζρου για ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ ζχει ανϊτερο όριο; 

Απάντθςθ: Σο ενοίκιο του περιπτζρου κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ κα εξεταςκεί ωσ 

προσ το εφλογο του κόςτουσ και παράλλθλα κα πρζπει να ςυνάδει με τθν κατανομι του Π/Τ 

του πίνακα 2 ςελ.16 του οδθγοφ εφαρμογισ. 

 

59. Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα το προωκθτικό υλικό 

(φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) που κα ετοιμαςτεί για ςυμμετοχι ςε διεκνείσ  εκκζςεισ 

δφναται να είναι γραμμζνο εκτόσ από ξζνεσ γλϊςςεσ και ςτα Ελλθνικά; 

Απάντθςθ: Σο προωκθτικό υλικό (φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) που κα ετοιμαςτεί για 

ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςε μία ξζνθ γλϊςςα. Αυτό δεν 

αποκλείει τθν προςκικθ και άλλων γλωςςϊν, όπωσ τθν ελλθνικι.  

 

60. Επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται με τθν πρωτογενι παραγωγι-μεταποίθςθ γεωργικϊν 

προϊόντων (παραγωγι λαδιοφ) και με παράλλθλθ δραςτθριότθτα χονδρικοφ εμπορίου 

φροφτων μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ για το πρόγραμμα τθσ εξωςτρζφειασ; 

Απάντθςθ:  Για τθν Παραγωγι – μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων ΟΧΙ, δεν επιλζξιμθ για το 

πρόγραμμα. Για τθν δεφτερθ δραςτθριότθτα (χονδρικό εμπόριο) είναι εν δυνάμει επιλζξιμθ 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ δραςτθριότθτα αυτι α) αποτελεί αμιγϊσ εμπορικι 

δραςτθριότθτα (εμπορία παραγωγισ τρίτων και όχι ςυςκευαςία, τυποποίθςθ κτλ – βλζπε 9. 

ΣΟΜΕΑ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ τθσ ΚΤΑ 132480/386/10-03-2011 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-2011), 

παράρτθμα VI του Οδθγοφ), β) το αντικείμενο τθσ εμπορίασ δεν αφορά ςυνζχεια τθσ 

παραγωγισ και δεν ζχει ςυνάφεια πρϊτων υλϊν με αυτιν, γ)  δεν εμπίπτει ςτουσ όρουσ, 

περιοριςμοφσ και εξαιρζςεισ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και εμπορίασ αυτισ όπωσ 

αναφζρονται ςτισ εξαιρζςεισ του Οδθγοφ του Προγράμματοσ (Παράρτθμα VI του Οδθγοφ).  

 

61.  Επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον ΚΑΔ 01.63.10.12 «υπθρεςίεσ εκκοκκιςμοφ 

βαμβακιοφ (εκ των υςτζρων πϊλθςθ για ίδιο λογαριαςμό)» κακϊσ και ςτο χονδρικό 

εμπόριο βαμβακιοφ (ΚΑΔ 46.21.19.04 «Χονδρικό εμπόριο βαμβακιοφ, εκκοκκιςμζνου ι 

μθ»), μπορεί να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα (είτε για τον Μεταποιθτικό είτε για 

τον Εμπορικό ΚΑΔ) όςον αφορά τουσ περιοριςμοφσ τουσ παραρτιματοσ VI (κεφάλαιο Γ); 

Απάντθςθ: ΟΧΙ δεν είναι επιλζξιμθ ςε κανζνα κωδικό διότι και οι δφο κωδικοί αφοροφν 

δραςτθριότθτεσ και ςτάδια παραγωγισ και διάκεςθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ τθσ ιδίασ πρϊτθσ 

φλθσ με άμεςθ εμπλοκι του ιδίου του ενδιαφερόμενου.  
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62. Επί ποινισ αποκλειςμοφ, θ κατανομι του προχπολογιςμοφ εκάςτθσ πρόταςθσ ςτισ 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να τθρεί υποχρεωτικά τθν εξισ ςχζςθ: 

{(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Ρ/Υ). Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ πρζπει υποχρεωτικά να 

υλοποιιςει δαπάνεσ που αφοροφν όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ ενεργειϊν ; 

Απάντθςθ: Όχι. Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να υλοποιιςει δαπάνεσ που αφοροφν μόνο  

μία ι και δφο από τισ παραπάνω κατθγορίεσ  ενεργειϊν  αρκεί το άκροιςμα αυτϊν να είναι 

>=60%*Π/Τ. 

 

63. Οι επιχειριςεισ των οποίων οι επενδφςεισ κα υπαχκοφν κα πρζπει να τθροφν τουσ όρουσ 

υπαγωγισ για 5  ι  3 χρόνια μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ;  

Απάντθςθ: Οι μικρο – μεςαίεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να τθροφν τουσ όρουσ υπαγωγισ για 

3 χρόνια και οι μεγάλεσ για 5 χρόνια μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ. 

 

64. Επιχείρθςθ θ οποία πλθροί τουσ περιοριςμοφσ του προγράμματοσ, αλλά ζχει δυςμενι 

ςτοιχεία ςτον Τειρεςία, μπορεί να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα ι αποτελεί λόγο 

απόρριψθσ τθσ; 

Απάντθςθ: φμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ προκειμζνου να είναι επιλζξιμθ μία 

επιχείρθςθ κα πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά τα κριτιρια των παραγράφων 6.2, 6.3 και 

6.4. του οδθγοφ. Επίςθσ ςτο άρκρο 12 του οδθγοφ αναγράφονται όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά που είναι υποχρεωμζνθ να προςκομίςει κάκε επιχείρθςθ. Ανάμεςα ς αυτά 

είναι και μια υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται αν θ επιχείρθςθ βρίςκεται υπό 

πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ, ι αν  εκκρεμεί ανάκτθςθ επιχοριγθςθσ θ 

όχι. Αν πλθροφνται  λοιπόν όλα τα παραπάνω θ επιχείρθςθ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο 

πρόγραμμα. 

 

65. Η ίδρυςθ κυγατρικισ εταιρείασ ςτο εξωτερικό ι οι δαπάνεσ ίδρυςθσ υποκαταςτιματοσ 

ςτο εξωτερικό είναι επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ; 

Απάντθςθ:  ΟΧΙ. Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ αυτζσ.  

 

66. Μία εταιρία Multi-brand δθμιουργεί και αναπτφςςει ςιματα ςτο χϊρο τθσ εςτίαςθσ. Για 

τθν ανάπτυξθ τθσ εταιρείασ χρθςιμοποιεί ωσ επιχειρθματικι ςτρατθγικι τθ μζκοδο 

Franchising και ζχει τον επιλζξιμο για το πρόγραμμα τθσ εξωςτρζφειασ ΚΑΔ 70.22.13.033 

Υπθρεςίεσ παραχϊρθςθσ προνομίου franchise και παροχισ ςχετικϊν ςυμβουλϊν. Στα 

πλαίςια τθσ ανάπτυξισ τθσ ςτο εξωτερικό και για τθν επίτευξθ των καλφτερων δυνατόν 

αποτελεςμάτων αυτισ τθσ προςπάκειασ, κζλει να ςυμπεριλάβει ςτο πρόγραμμα 

Εξωςτρζφεια ενζργειεσ οι οποίεσ κα υποςτθρίξουν τον πικανό δικαιοδόχο (ελκυςτικότερο 

προϊόν για τον τελικό καταναλωτι, καλφτερο ςτιςιμο καταςτιματοσ, αναγνωριςιμότθτα 

του ςιματοσ κτλ.) και ενζργειεσ που κα προςελκφςουν τον πικανό δικαιοδόχο. Τζτοιεσ 

ενζργειεσ μποροφν να κεωρθκοφν επιλζξιμεσ για το πρόγραμμα τθσ εξωςτρζφειασ?  

Απάντθςθ:  Κατ’ αρχιν είναι επιλζξιμοσ ο κωδικόσ 70.22.13 - Τπθρεςίεσ παροχισ 

ςυμβουλϊν ςε κζματα μάρκετινγκ. υνεπϊσ θ επιχείρθςθ είναι επί τθσ αρχισ επιλζξιμθ για 

να υποβάλει επενδυτικό ςχζδιο ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια – 

Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων». Όμωσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι γενικά δεν 

είναι επιλζξιμεσ επιχειριςεισ τθ μζκοδο Franchising. Επίςθσ, βάςθ του κανονιςμοφ De – 
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Minimis απαγορεφεται θ ενίςχυςθ για τθν δθμιουργία και λειτουργία δικτφων κακϊσ και θ 

δαπάνεσ που ςχετίηονται με αυτά. 

 

67. Σφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ (κεφάλαιο 6.1, ςελ 8) «χαρακτθρίηεται ωσ νζα, 

μια επιχείρθςθ, θ οποία κατά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ, ζχει 

κλείςει ζωσ και πζντε (5) πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ». Επειδι από τον χαρακτθριςμό 

τθσ επιχείρθςθσ ωσ νζα, εξαρτάται θ επιλεξιμότθτα των δαπανϊν τθσ κατθγορίασ 7 και 8 

(πρόςλθψθ προςωπικοφ και λοιπζσ δαπάνεσ), παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί το τι 

εννοείτε με τον όρο «πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ».   

Απάντθςθ: Πλιρθσ κεωρείτε μία χριςθ όταν είναι τουλάχιςτον δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 

δθλαδι ξεκινάει τουλάχιςτον τθν 1/01 ενόσ ζτουσ και ολοκλθρϊνεται τθν 31/12 του ίδιου 

ζτουσ (ι αντίςτοιχα 1/07 ζωσ 30/06 για επιχειριςεισ που θ οικονομικι τουσ χριςθ - 

ςφμφωνα με τα φορολογικά ζντυπα Ε3, Ιςολογιςμοφσ κλπ - ακολουκεί αυτι τθν 

θμερολογιακι διαδρομι). Επιπλζον, διευκρινίηεται ότι οι υπερδωδεκάμθνεσ χριςεισ 

κεωροφνται πλιρεισ.     

 

68. Αναφορικά με τθν δαπάνθ που αφορά ςτισ «Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ – ενκζςεισ ςε 

ζντυπα ΜΜΕ», κα ςασ παρακαλοφςαμε να μασ διευκρινίςετε εάν και ςε ποιεσ 

περιπτϊςεισ το κόςτοσ αγοράσ διαφθμιςτικοφ χρόνου (air time) ςε ΜΜΕ (ραδιόφωνο, 

τθλεόραςθ, κλπ), είναι επιλζξιμθ δαπάνθ και ιδιαίτερα: Α) Στθν περίπτωςθ που αφορά 

προβολι προϊόντων ςε νζεσ αγορζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι νζων προϊόντων ςε αγορζσ 

τθσ ΕΕ Β) Στθν περίπτωςθ που αφορά ςε τρίτεσ χϊρεσ εκτόσ ΕΕ.  

Απάντθςθ: Σο κόςτοσ αγοράσ διαφθμιςτικοφ χρόνου (air time) ςε ΜΜΕ (ραδιόφωνο, 

τθλεόραςθ, κλπ), ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ για το πρόγραμμα. 

Αντικζτωσ επιλζξιμθ είναι θ διαφθμιςτικι καταχϊρθςθ/ζνκεςθ ςτον γραπτό τφπο (ζντυπα, 

περιοδικά, εφθμερίδεσ, κλπ) είτε εντόσ ΕΕ (εκτόσ Ελλάδοσ) είτε ςε τρίτεσ χϊρεσ, υπό τθν 

αυςτθρι προχπόκεςθ ότι οι δαπάνεσ αυτζσ γίνονται για πρϊτθ φορά και αφοροφν νζα 

προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ 

69.   Μια  μεταποιθτικι επιχείρθςθ με ΚΑΔ 10.84.11.00 «Παραγωγι ξιδιοφ και υποκατάςτατων 

του ξιδιοφ που λαμβάνονται από το οξικό οξφ» εγκατεςτθμζνθ εκτόσ περιοχισ ΟΠΑΑΧ είναι 

επιλζξιμθ με βάςθ τον ΚΑΔ αλλά με βάςθ το Παράρτθμα VI Γ (πίνακασ του άρκρου 32 τθσ 

ςυνκικθσ) θ κλάςθ 22.10 «Όξοσ εδϊδιμων και υποκατάςτατα αυτοφ εδϊδιμα» εξαιρείται. 

Είναι θ επιχείρθςθ επιλζξιμθ; 

   Απάντθςθ: Εφόςον ρθτά αναφζρεται ςτισ εξαιρζςεισ, Δεν είναι επιλζξιμθ.. 

 

70.  Ατομικι επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτο χονδρικό εμπόριο ελαιϊν (ΚΑΔ 46.21.13.04), 

και ςτο χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου (ΚΑΔ 46.33.13.03) που ςφμφωνα με τον οδθγό του 

προγράμματοσ είναι επιλζξιμοι κλάδοι. Η ίδια όμωσ επιχείρθςθ είναι και παραγωγόσ των 

παραπάνω αγακϊν. Είναι επιλζξιμθ προσ χρθματοδότθςθ για τισ δραςτθριότθτεσ του 

χονδρικοφ εμπορίου; 

Απάντθςθ: Εφόςον θ ίδια θ επιχείρθςθ είναι παραγωγόσ αγροτικϊν / γεωργικϊν προϊόντων 

δε δφναται να επιδοτθκεί από το παρόν πρόγραμμα για το χονδρικό εμπόριο των αγακϊν 

που και θ ίδια παράγει. Αυτό κα ιταν εν δυνάμει  δυνατόν εάν μόνο εμπορευόταν προϊόντα 

τρίτων και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ικανοποιοφνται όλεσ οι ςυνκικεσ, εξαιρζςεισ και 
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περιοριςμοί που αναφζρονται ςτον οδθγό του προγράμματοσ και ςτα ςχετικά 

παραρτιματα. 

 

71.  Ατομικι επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτθ πρωτογενι παραγωγι λαδιοφ, 

δραςτθριότθτα θ οποία δεν είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα. Η ίδια όμωσ επιχείρθςθ 

κάνει και χονδρικό εμπόριο ελιϊν, τισ οποίεσ δε παράγει θ ίδια αλλά τισ προμθκεφεται 

από παραγωγοφσ τθσ Καλαμάτασ ςε χφδθν μορφι. Είναι επιλζξιμθ θ επιχείρθςθ για τθ 

δραςτθριότθτα του χονδρικοφ εμπορίου; 

Απάντθςθ: Εφόςον θ ίδια θ επιχείρθςθ δεν είναι πρωτογενισ παραγωγόσ τθσ ελιάσ και 

εφόςον όλεσ οι δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου αφοροφν αποκλειςτικά τθ δραςτθριότθτα 

του χονδρικοφ εμπορίου και ςε καμία περίπτωςθ και τθ δραςτθριότθτα τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ λαδιοφ, τότε το παραπάνω επενδυτικό ςχζδιο είναι εν δυνάμει επιλζξιμο προσ 

χρθματοδότθςθ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ικανοποιοφνται όλεσ οι ςυνκικεσ, εξαιρζςεισ και 

περιοριςμοί που αναφζρονται ςτον οδθγό του προγράμματοσ και ςτα ςχετικά 

παραρτιματα.  Επιςθμαίνεται όμωσ, ότι ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ οι υλοποιθμζνεσ δαπάνεσ 

(εκκζςεισ, προωκθτικό υλικό κλπ) δεν πρζπει να ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα τθσ 

παραγωγισ και εμπορίασ λαδιοφ. 

 

72. Είναι επιλζξιμθ θ δραςτθριότθτα χονδρικοφ εμπορίου φαρμάκων (ΚΑΔ 46.46.1) θ υπάρχει 

κάποια εξαίρεςθ;  

Απάντθςθ: Είναι επιλζξιμθ. 

 

73. Είναι επιλζξιμοσ ο ΚΑΔ 30.12 - Ναυπιγθςθ ςκαφϊν αναψυχισ και ακλθτιςμοφ, ςτα 

πλαίςια του Ρρογράμματοσ Εξωςτρζφεια ΙΙ; Η ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ 

μικρι από άποψθ κφκλου εργαςιϊν, απαςχολουμζνων και κερδϊν. Καταςκευάηει βάρκεσ 

και μικρά ςκάφθ αναψυχισ και δεν ζχει καμία ςχζςθ από άποψθ μεγζκουσ με 

Ναυπθγείο. Σφμφωνα με το Ραράρτθμα VI : ΟΙΣΜΟΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ 

ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ   - NACE 2008, ο ΚΑΔ 30 είναι επιλζξιμοσ αλλά υπάρχει μία παρατιρθςθ (ςελ 

55, των παραρτθμάτων του οδθγοφ) πωσ οι δραςτθριότθτεσ ναυπθγικϊν εργαςιϊν όπωσ 

αυτζσ προςδιορίηονται ςτο πλαίςιο για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτθ ναυπθγικι βιομθχανία 

(2002/C317/06) δεν δφνανται να υποβάλλουν πρόταςθ. 

Απάντθςθ: Εάν ο Κωδικόσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ εμπίπτει ςτισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ C317, περί ναυπθγικισ βιομθχανίασ, τότε θ επιχείρθςθ Δεν είναι 

επιλζξιμθ, ανεξαρτιτωσ του μεγζκουσ τθσ. 

 

74.  Μια επιχείρθςθ κζλει να παρζχει υπθρεςία Content Delivery Network (CDN) ςε πελάτεσ 

εξωτερικοφ, δθλαδι να διακζτει τον/τουσ Servers τθσ για τθ διανομι ψθφιακοφ 

περιεχομζνου για λογαριαςμό των πελατϊν τθσ (υπθρεςίασ http acceleration, video 

streaming και audio streaming). Αντί, δθλαδι να ζχουν οι πελάτεσ δικοφσ τουσ server, κα 

νοικιάηουν «χϊρο» ςτον server τθσ επιχείρθςθσ. Οι Servers κα εγγραφοφν ςτα πάγια τθσ 

επιχείρθςθσ, κα εγκαταςτακοφν ςε data center ςτο εξωτερικό και κα ςυναφκεί 

ςυμβόλαιο ενοικίαςθσ ςτο data center. Είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ αγοράσ των servers; 

Απάντθςθ: Η ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ δεν είναι επιλζξιμθ. Σα πάγια τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να 

βρίςκονται εντόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ.  



 17 

75.  Είναι επιλζξιμθ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ θ δαπάνθ δθμιουργίασ μόνιμου 

εκκετθρίου προϊόντων ςτο εξωτερικό;  

Απάντθςθ: ΟΧΙ – θ ενζργεια αυτι και οι ςχετικζσ δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμθ - (εσ) ςτα 

πλαίςια του προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων (ΙΙ)». 

 

76.  Στα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι πρόταςθσ αναφζρεται ότι για τθν 

τεκμθρίωςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ απαιτείται θ προςκόμιςθ Εκκακαριςτικϊν 

δθλϊςεων ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν ζχει εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

απαιτείται θ προςκόμιςθ των φορολογικϊν αυτϊν εντφπων; 

Απάντθςθ: Εφόςον  ςτο ζντυπο υποβολισ δεν ζχουν δθλωκεί εξαγωγζσ ςτον ςχετικό πίνακα 

των οικονομικϊν ςτοιχείων, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ των  εκκακαριςτικϊν  δθλϊςεων 

ΦΠΑ. 

 

77.  Σφμφωνα με το κεφάλαιο 10, ςελ 20 του οδθγοφ του προγράμματοσ, όςον αφορά τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομιςτοφν ςτο φυςικό φάκελο, 

αναφζρεται ότι: “ Όταν οι ελλείψεισ αυτζσ αφοροφν δικαιολογητικά που αντιςτοιχοφν ςτα 

υπ. Αρ. Α/Α (1, 2, 3, 4, 11 και 12) του Κεφαλαίου 11 κατωτζρω, τότε η πρόταςη θα τίθεται 

αυτόματα ςτο αρχείο και δεν θα αξιολογείται. ” Αυτό ςθμαίνει ότι θ υποψιφια πρόταςθ 

κα τίκεται ςτο αρχείο ακόμα και όταν το ςχετικό δικαιολογθτικό ζχει προςκομιςτεί αλλά 

είναι ελλιπζσ ; πχ προςκομίςτθκε το καταςτατικό ςφςταςθσ και όλεσ οι τροποποιιςεισ 

εκτόσ μίασ εξ αυτϊν, ι προςκομίςτθκε θ υπεφκυνθ διλωςθ χωρίσ όμωσ κεϊρθςθ από 

δθμόςια αρχι. 

Απάντθςθ: Κατϋ αρχιν, εφόςον δεν ζχουν προςκομιςτεί κακόλου τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά, θ πρόταςθ κα τίκεται ςτο αρχείο όπωσ προβλζπει ο Οδθγόσ.  Για ελλείψεισ 

ςτισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα εφαρμόηεται ακριβϊσ ότι προβλζπεται ςτον Οδθγό του 

προγράμματοσ. θμειϊνεται ότι Τπεφκυνθ διλωςθ χωρίσ κεϊρθςθ ΔΕΝ κα γίνεται δεκτι. 

Για τα άλλα δικαιολογθτικά,  εφόςον ζχουν κατ’ αρχιν προςκομιςτεί αλλά ςθμειϊνονται 

ελλείψεισ (όπωσ ςτα παραπάνω παραδείγματα) τότε ο φάκελοσ κα εξετάηεται κανονικά από 

τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ και κα ηθτοφνται οι ςχετικζσ ελλείψεισ – διευκρινιςεισ.     

   

78.  Σφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ “Δεν είναι επιλζξιμεσ οι επιχειριςεισ 

δικαιόχρθςθσ (franchising)”. Η εξαίρεςθ αυτι αφορά τόςο τθ δικαιοδόχο επιχείρθςθ (που 

κάνει χριςθ του franchise) όςο και τον δικαιοπάροχο (τθν εταιρία που το παρζχει), θ 

μιπωσ ο τελευταίοσ εξαιρείται;  

Απάντθςθ: Οι δικαιοφχοι δεν είναι επιλζξιμοι. Η «Μθτρικι» Εταιρεία είναι εν δυνάμει 

επιλζξιμθ εάν υποβάλει επενδυτικό ςχζδιο που αφορά μόνο τισ δικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ, 

οι οποίεσ όμωσ δεν αφοροφν τθν υποςτιριξθ τυχόν δικαιοφχων. 

 

79. Για επιχειριςεισ που ζχουν μία μόνο πλιρθ και κλειςμζνθ χριςθ (όπωσ πχ επιχειριςεισ 

που ζχουν ιδρυκεί εντόσ του 2011 και ςυνεπϊσ θ μόνθ πλιρθ χριςθ που ζχουν είναι αυτι 

του 2012 – οικονομικό ζτοσ 2013), βακμολογοφνται ωσ προσ τα κριτιρια των οικονομικϊν 

ςτοιχείων (Α4 και Β5 για επιχειριςεισ με μία πλιρθσ χριςθ του παραρτιματοσ XV) 

ςφμφωνα με τα φορολογικά ζντυπα (Ε3 κλπ) αυτισ τθσ χριςθσ. Τι ςυμβαίνει όμωσ για 

επιχειριςεισ που ζχουν ξεκινιςει τθ λειτουργία τουσ εντόσ του 2012 και δεν ζχουν καμία 
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πλιρθ (δωδεκάμθνθ) κλειςμζνθ χριςθ; Τα ςτοιχεία ποιϊν μθνϊν του 2012 και 2013 κα 

λαμβάνονται υπόψθ; 

 Απάντθςθ: Για επιχειριςεισ που ζχουν ιδρυκεί εντόσ του 2012 και ςυνεπϊσ δεν ζχουν 

καμία πλιρθ (δθλαδι δωδεκάμθνθ) χριςθ, ο υπολογιςμόσ των βακμολογοφμενων 

κριτθρίων που εξάγονται από τα οικονομικά ςτοιχεία (κφκλοσ εργαςιϊν, κζρδθ προ φόρων 

και αποςβζςεων, εξαγωγζσ κλπ) – για λόγουσ ομοιόμορφθσ αντιμετϊπιςθσ των 

επιχειριςεων - κα γίνεται από 1/08/2012 ζωσ και 30/07/2013, μζςω των ςχετικϊν 

ιςοηυγίων των μθνϊν αυτϊν, ανεξάρτθτα με το μινα ζναρξθσ εντόσ του 2012 (απαραίτθτα 

όμωσ πριν τθν 1/08/2012). 

 

80. Ερϊτθςθ: Στο Ραράρτθμα ΙΧ του οδθγοφ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελ 76 που αφορά τθν 

κατθγορία δαπανϊν 3 (Δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ προϊόντων/υπθρεςιϊν και 

ςυςκευαςίασ/ετικζτασ – Δαπάνεσ για τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ 

Διαχειριςτικϊν Συςτθμάτων) αναφζρεται ωσ ςθμείωςθ ότι: “Το κόςτοσ ςχεδιαςμοφ 

προϊόντων/ υπηρεςιϊν θα είναι επιλζξιμο, υπό την προχπόθεςη ότι ο Φορζασ τησ 

επζνδυςησ ζχει ήδη ή θα αναπτφξει και θα πιςτοποιήςει Σφςτημα Διαχείριςησ Ποιότητασ 

(ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2008. Το ςχετικό πιςτοποιητικό υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει και τη 

δραςτηριότητα του ςχεδιαςμοφ ςτο πεδίο πιςτοποίηςησ.” Αυτό ςθμαίνει ότι για να 

ςυμπεριλάβει μία επιχείρθςθ ςτο επενδυτικό τθσ ςχζδιο δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ / 

επαναςχεδιαςμοφ προϊόντων / υπθρεςιϊν κλπ, πρζπει υποχρεωτικά να ζχει πιςτοποιθκεί 

κατά ISO 9001,  με πεδίο πιςτοποίθςθσ και τον ςχεδιαςμό;  

Απάντθςθ: Ναι, προκειμζνου μια επιχείρθςθ να επιχορθγθκεί για τισ προαναφερόμενεσ 

δαπάνεσ ςχεδιαςμοφ, πρζπει κατά τον τελικό ζλεγχο να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 

9001:2008 ςε ιςχφ, με πεδίο πιςτοποίθςθσ και τον ςχεδιαςμό, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ 

ςυςτθμικι εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ.  

 

81. Ερϊτθςθ: Πςον αφορά το βακμολογοφμενο κριτιριο Α2 (Ρροςόντα μετόχων του υπό 

ςφςταςθ φορζα (εκπαίδευςθ – εμπειρία), για επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ, 

ποια είναι τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά; 

Απάντθςθ:    

1) Όςον αφορά το υπο-κριτιριο «Επίπεδο Εκπαίδευςθσ» πρζπει να προςκομιςτεί το 

αντίςτοιχο αποδεικτικό (πτυχίο, απολυτιριο κλπ). ε περίπτωςθ πτυχίων/μεταπτυχιακϊν 

τίτλων από Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, ςυνιςτάται θ προςκόμιςθ και τθσ αναγνϊριςισ 

του από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  ε διαφορετικι περίπτωςθ δε κα γίνονται αποδεκτά ωσ 

αποδεικτικά και (εφόςον δεν ζχει προςκομιςτεί ςτο φυςικό φάκελο το αμζςωσ κατϊτερο 

πτυχίο / αποδεικτικό) θ πρόταςθ κα λαμβάνει τθ χαμθλότερθ βακμολογία (Βαςικι 

Εκπαίδευςθ) ςτο υποκριτιριο αυτό. 

2) Όςον αφορά το υποκριτιριο «Εργαςιακι Εμπειρία» γίνονται δεκτζσ βεβαιϊςεισ ενςιμων, 

εγγραφισ ςε αςφαλιςτικοφσ φορείσ (ΟΑΕΕ κλπ), καταςτατικά επιχειριςεων κλπ που 

αποδεικνφουν τθν εργαςιακι απαςχόλθςθ θ ςυμμετοχι εταίρων / μετόχων ςε επιχειριςεισ. 

Δε γίνονται αποδεκτζσ βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν που δε ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ θ 

αποδεικτικά ενςιμων. 

3) Όςον αφορά το υποκριτιριο «Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά / 

βεβαιϊςεισ ςεμιναρίων από πιςτοποιθμζνουσ από τον Εκνικό Οργανιςμόσ Πιςτοποίθςθσ 

Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ πρϊθν ΕΚΕΠΙ), κακϊσ και 
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αποδεικτικά καταρτίςεων που εκδίδονται από κλαδικά Επιμελθτιρια, υλλογικοφσ Φορείσ 

(ΕΕΕ, ΓΕΒΕ, κτλ) και μεγάλουσ Εμπορικοφσ Οίκουσ που εκπαιδεφουν/καταρτίηουν τισ 

επιχειριςεισ που εμπορεφονται τα προϊόντα τουσ ςυνικωσ χωρίσ αντίτιμο. ε περίπτωςθ 

προςκόμιςθσ αποδεικτικϊν που δεν ζχουν εκδοκεί από τουσ προαναφερόμενουσ φορείσ, 

πρζπει να ςυνυποβάλλεται και θ απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν που ζχει εκδϊςει ο Φορζασ 

που ζχει διενεργιςει τθν κατάρτιςθ. 

 

82. Για τα δικαιολογθτικά του κεφ. 11 του οδθγοφ (ςελ 20-24) και ςυγκεκριμζνα για τα ςθμεία 

2 (Ιςολογιςμοί), 3 (φορολογικά ζντυπα), 4 (νομιμοποιθτικά ζγγραφα), 5 (εκκακαριςτικζσ 

ΦΡΑ), 6 (Ε7 και πίνακεσ προςωπικοφ) και 9 (ςτοιχεία εταίρων / μετόχων) πωσ ακριβϊσ 

πρζπει να υποβλθκοφν ςτον φυςικό φάκελο, όςον αφορά κεωριςεισ από ΔΟΥ, 

ςφραγίδεσ λογιςτι / επιχείρθςθσ κλπ; 

 Απάντθςθ:  

1) Όςον αφορά τουσ Ιςολογιςμοφσ (ςθμείο 2) αυτοί πρζπει να είναι είτε δθμοςιευμζνοι 

(εφόςον δθμοςιεφονται) ςε ΦΕΚ θ ςτον ζντυπο τφπο, είτε ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ, πρζπει να φζρουν ςφραγίδα τόςο τθσ επιχείρθςθσ όςο και του 

υπεφκυνου λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ.  

2) Όςον αφορά τα φορολογικά ζντυπα (ςθμείο 3 και 5) αυτά πρζπει είτε να φζρουν 

αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτθν αρμόδια ΔΟΤ (ςφραγίδα ΔΟΤ, αποδεικτικό θλεκτρονικισ 

κατάκεςθσ ςε περίπτωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ κλπ) θ ςε διαφορετικι περίπτωςθ 

ςφραγίδα και υπογραφι τθσ επιχείρθςθσ και του υπεφκυνου λογιςτι. Επιςθμαίνεται για το 

δικαιολογθτικό νο 5 (εκκακαριςτικζσ ΦΠΑ) ότι απαιτείται θ προςκόμιςθ του μόνο εφόςον 

υπάρχουν και ζχουν δθλωκεί εξαγωγζσ ςτο ζντυπο υποβολισ τθσ πρόταςθσ. 

3) Όςον αφορά τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα τθσ επιχείρθςθσ (ςθμείο 4) απαιτοφνται τα εξισ: 

α) Για ατομικζσ επιχειριςεισ: βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ και όλεσ οι 

τροποποιιςεισ και βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο (όταν δεν 

απαιτείται άδεια λειτουργίασ θ απαλλακτικό αδείασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ) 

β) Για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και υνεταιριςμοφσ: Αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ και όλων 

των τροποποιιςεων ι αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ 

επιχείρθςθσ που περιλαμβάνει όλεσ τισ αλλαγζσ ζωσ και τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 

Επιπλζον, Βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ / εργαςιϊν κακϊσ και βεβαίωςθ 

εγγραφισ ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο (όταν δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ θ 

απαλλακτικό αδείασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ). 

γ) Για ΕΠΕ: Αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ και όλων των τροποποιιςεων ι 

αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ επιχείρθςθσ που 

περιλαμβάνει όλεσ τισ αλλαγζσ ζωσ και τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Εναλλακτικά, 

μπορεί να προςκομιςτεί το ΦΕΚ φςταςθσ και τροποποιιςεων κακϊσ και ΦΕΚ 

εκπροςϊπθςθσ. Σζλοσ, βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ / εργαςιϊν κακϊσ και 

βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο (όταν δεν απαιτείται άδεια 

λειτουργίασ θ απαλλακτικό αδείασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ) 

δ) Για ΑΕ: Αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ ι τελευταίου κωδικοποιθμζνου 

καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει). Επιπλζον ΦΕΚ ςφςταςθσ με όλεσ τισ μεταβολζσ 

κακϊσ και ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ. Σζλοσ, βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ / εργαςιϊν 

κακϊσ και βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο (όταν δεν απαιτείται άδεια 
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λειτουργίασ θ απαλλακτικό αδείασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ). 

Επιςθμαίνεται ότι το ςφνολο των ΦΕΚ μπορεί εφκολα να αντλθκεί από τθν ιςτοςελίδα 

του Εκνικοφ τυπογραφείου (www.et.gr).  

4) Όςον αφορά τα ζντυπα Ε7 (ςθμείο 6) απαιτείται να υπάρχει αποδεικτικό θλεκτρονικισ 

υποβολισ κακϊσ και όλεσ οι ςελίδεσ του εντφπου (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυνθμμζνθσ 

κατάςταςθσ με το προςωπικό που απαςχολικθκε για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ). Επιπλζον, 

πρζπει να υπάρχει το ςφνολο των κεωρθμζνων καταςτάςεων από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ 

(ςυγκεντρωτικζσ κακϊσ και πίνακεσ προςλιψεων θ αλλαγϊν προγράμματοσ εργαςίασ) για 

όλουσ τουσ εργαηομζνουσ που εμφανίηονται ςτο Ε7. 

5) Σα ςτοιχεία εταίρων / μετόχων (ςθμείο 9) αφοροφν μόνο τισ επιχειριςεισ ςτο 

εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν εταιρίεσ παροχισ επιχειρθματικοφ 

κεφαλαίου (venture capitals κλπ). 

6) τθν περίπτωςθ  Ιςοηυγίων  αυτά κα πρζπει να φζρουν κεϊρθςθ για τουσ μινεσ του 2012. 

ε περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ, όπωσ και περιπτϊςεισ δωδεκάμθνθσ αδιάλειπτθσ 

λειτουργίασ υποβάλλεται ςχετικόσ πίνακασ με διαχωριςμό ανά ζτοσ των ςτοιχείων του 

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

ακροιςτικϊν ιςοηυγίων Δϋ βακμοφ (κεωρθμζνα για το ζτοσ 2012 και με ανάλογθ υπεφκυνθ 

διλωςθ περί ορκότθτασ και ακρίβειασ των ςτοιχείων για το ζτοσ 2013).  

 

83. Ροιεσ είναι τελικά οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που πρζπει να προςκομιςτοφν κατά τθν 

υποβολι του φυςικοφ φακζλου ςφμφωνα με το κεφάλαιο 11 του οδθγοφ και 

ςυγκεκριμζνα τα ςθμεία 11 και 12 των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν; 

Απάντθςθ: Για τθν αποφυγι παρερμθνειϊν επιςθμαίνεται ότι οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που   

πρζπει να υποβλθκοφν με το φυςικό φάκελο του ζργου είναι οι εξισ: 

 

α) Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, κεωρθμζνθ για 

το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια αρχι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ διλωςθσ που 

αφορά ςτθν ιδιότθτα τθσ ΜΜΕ του κανονιςμοφ 800/2008 τθσ Ε.Ε. Πρόκειται για τθ διλωςθ 

του Παραρτιματοσ ΙΙΙ (ςελ 16-24 ανάλογα με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ (ανεξάρτθτθ, 

ςυνεργαηόμενθ, ςυνδεδεμζνθ)).  

β) Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, κεωρθμζνθ για 

το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια αρχι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ διλωςθσ που 

αφορά ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Πρόκειται για τθ διλωςθ 

του Παραρτιματοσ ΧΙΙΙ (ςελ 114 - 118). 

γ) Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, όςον αφορά τον 

κανονιςμό de minimis. Πρόκειται για τθ διλωςθ του Παραρτιματοσ ΙΙ (ςελ 7-8) όςον αφορά 

τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ αλλά και άλλων ενιςχφςεων κατά τθν τελευταία τριετία 

(2011-2013), το αν θ επιχείρθςθ είναι προβλθματικι και το αν εκκρεμεί εισ βάροσ τθσ 

ανάκτθςθ παλαιάσ κρατικισ ενίςχυςθσ.   

δ) Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 για κάκε φυςικό πρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον 

ςυμμετζχει ςε άλλεσ επιχειριςεισ. Πρόκειται για τθ διλωςθ του Παραρτιματοσ ΧΙΙΙ (ςελ 112 - 

113) και ςυμπλθρϊνεται μόνο εφόςον υφίςταται ςυμμετοχι φυςικοφ προςϊπου ςε άλλεσ 

επιχειριςεισ.  

 

 

http://www.et.gr/
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84. Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ αγοράσ software,  Καταςκευι ιςτοςελίδα ( e-shop ),  Δαπάνεσ 

για εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ ςε φορζα του εξωτερικοφ ( ςεμινάρια και εξετάςεισ ) ?  

Πςον αφορά ςτον απαιτοφμενο κφκλο εργαςιϊν: Για νζα ατομικι επιχείρθςθ εάν ο 

κφκλοσ εργαςιϊν είναι ςυνολικά 35000, για τα τζςςερα χρόνια λειτουργίασ τθσ, ϊςτε 

35000*60%= 21000 και ο αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ είναι 21000 υπάρχει κϊλυμα 

ζνταξθσ τισ προτάςεισ ςτον πρόγραμμα?  

Απάντθςθ:  φμφωνα με το  Παράρτθμα ΙΧ  του Οδθγοφ (Επιλζξιμεσ ενζργειεσ και δαπάνεσ)  

θ αγορά software, θ καταςκευι ιςτοςελίδασ, θ δθμιουργία e-shop, είναι εν γζνει  επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ. Οι δαπάνεσ για εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ προςωπικοφ (αν αυτό εννοείτε) είναι 

μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ. Σζλοσ δεν εξετάηεται διαχρονικά ο κφκλοσ τθσ επιχείρθςθσ από τθν 

ίδρυςι τθσ και μετά, αλλά οι 3 τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, ι τουλάχιςτον 

τθσ μιασ δωδεκάμθνθσ πλιρουσ διαχειριςτικισ χριςθσ.  

 

85. Σχετικά με το πεδίο ςυμπλιρωςθσ των «ΔΕΙΚΤΩΝ» , οι δείκτεσ είναι υποχρεωτικά ίδιοι για 

κάκε είδουσ επιχείρθςθ  (και εμπορικζσ και μεταποιθτικζσ) ?? Θα πρζπει για παράδειγμα 

να ςυμπλθρωκοφν για όλεσ τισ περιπτϊςεισ πεδία όπωσ Α) "Υποςτιριξθ και αφξθςθ των 

παραγωγικϊν επενδφςεων που ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ 

των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν εγχϊρια και τθ διεκνι αγορά" και 

Δ)Αναπροςανατολιςμόσ τθσ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ και των "παραδοςιακϊν" τθσ 

κλάδων προσ κλάδουσ και προϊόντα υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ ?  

Απάντθςθ: Καταρχιν πρζπει να επιςθμανκεί  ότι τα πεδία των δεικτϊν του προγράμματοσ 
δεν ζχουν βακμολογικι αξία και δεν αποτελοφν δεςμεφςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Απλά είναι  
εκτιμιςεισ που παρακολουκοφνται προκειμζνου να υπάρχει γενικότερθ πλθροφόρθςθ για 
τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. υνεπϊσ, 
και ςτθν παραπάνω λογικι,  πεδία που δεν βρίςκουν εφαρμογι ςε ςυγκεκριμζνθ 
επιχείρθςθ, δεν κα ςυμπλθρωκοφν.  
 

86. Τα Ραν/μιακά Ιδρφματα και ειδικότερα τα εργαςτιρια και ερευνθτικά κζντρα / ινςτιτοφτα 

κτλ που ζχουν το ίδιο ΑΦΜ με το Εκπαιδευτικό Κδρυμα ςτο οποίο υπάγονται και κωδικό 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ  (ΚΑΔ)  82 και όχι 72, είναι επιλζξιμα ςτο πρόγραμμα 

«Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων (ΙΙ)» ?    

Απάντθςθ :  ΟΧΙ. Για το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότατα  των Επιχειριςεων 

(ΙΙ)» οι επιλζξιμεσ μορφζσ επιχειριςεων είναι αποκλειςτικά αυτζσ και μόνο αυτζσ που 

περιγράφονται ςτο κεφάλαιο (6 ) του οδθγοφ εφαρμογισ. Ωςτόςο ζνα εργαςτιριο, 

ερευνθτικό Ινςτιτοφτο και κατ’ επζκταςθ ΑΕΙ ι ΣΕΙ κα μποροφςε να αποτελζςει προμθκευτι 

εγκεκριμζνθσ ενζργειασ για το πρόγραμμα για παροχι εξειδικευμζνθσ τεχνογνωςίασ προσ 

επιχειριςεισ ι για ςυγκεκριμζνεσ ζρευνεσ/εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, κλπ.   

 

87. Σφμφωνα με το Ραράρτθμα IX (Ανάλυςθ Επιλζξιμων Ενεργειϊν και Δαπανϊν ανά 

κατθγορία Ενζργειασ) και ειδικότερα για τθν κατθγορία δαπάνθσ “Ενζργειεσ ανάπτυξθσ 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων πόρων (για νζεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ 

επιχειριςεισ μόνο)” αναφζρεται ότι θ κατθγορία δαπανϊν  “περιλαμβάνει τθν πρόςλθψθ 

και τθ μιςκοδοςία ςτελζχουσ/ςτελεχϊν marketing/προϊκθςθσ πωλιςεων/εξαγωγϊν 

ι/και εξειδικευμζνου τεχνικοφ, διοικθτικοφ ι/και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για 12 

μινεσ”. Τι κεωρείται τεχνικό / εργατοτεχνικό προςωπικό και ποια είναι τα προςόντα που 

πρζπει να ζχει ϊςτε να είναι επιλζξιμθ θ επιχοριγθςθ του κόςτουσ του. 
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Απάντθςθ:  Οποιοδιποτε άτομο που δεν υπάγεται ςτθ κατθγορία ςτελεχϊν με ανϊτερθ 
εκπαίδευςθ και τεκμαίρεται από το βιογραφικό του και τθν περιγραφι κακθκόντων του μετά 
τθν πρόςλθψθ ότι μπορεί και κα εργαςτεί με κζματα που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ 
επζνδυςθσ.  
 

88. Στθ ςελ 20 (κεφ. 10) του οδθγοφ του προγράμματοσ αναφζρεται όςον αφορά των ζλεγχο 

δικαιολογθτικϊν ότι: «Σε περίπτωςη διαπίςτωςησ ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιοφχοι 

ενημερϊνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντόσ 7 (επτά) 

εργάςιμων ημερϊν από την λήψη τησ επιςτολήσ να προςκομίςουν είτε αυτοπροςϊπωσ, 

είτε ταχυδρομικά (ςφραγίδα ταχυδρομείου) τα ςχετικά δικαιολογητικά. Αντίκετα, ςτθ ςελ 

25 (κεφ 12) αναφζρεται ότι:  «Αν υπάρχουν ελλείψεισ δικαιολογητικϊν, ενημερϊνεται 

ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με χρήςη τηλεομοιοτυπίασ ςε αριθμό κλήςησ 

που θα δηλϊςει ο ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να ανταποκριθεί εντόσ επτά (7) 

ημερολογιακϊν ημερϊν από την ειδοποίηςη.»  Ροιο κα είναι εν τζλει το χρονικό 

διάςτθμα για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν, οι επτά θμερολογιακζσ ι οι 

επτά εργάςιμεσ μζρεσ; 

 Απάντθςθ: Σα τυπικά δικαιολογθτικά που διαπιςτϊνεται κατά τον ζλεγχο από τον εταίρο 

του ΕΦΕΠΑΕ ότι δεν προςκομίςτθκαν ςτο αρχικό φάκελο, κα πρζπει να προςκομιςτοφν 

εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν. 

 

89.  Θα ικελα να λάβω διευκρινίςεισ ςχετικά με τα κάτωκι ερωτιματα: 1) Ωσ προσ τθν 

κατάταξθ μίασ επιχείρθςθσ (μεταποίθςθ / εμπόριο / υπθρεςίεσ), μασ ενδιαφζρει μόνο ο 

ΚΑΔ τθσ επζνδυςθσ ι ο κφριοσ ΚΑΔ / ΚΑΔ με τα μεγαλφτερα ζςοδα. Η ερϊτθςθ ουςιαςτικά 

αφορά ςτον κακοριςμό του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ και του ποςοςτοφ 

επιχοριγθςθσ, βάςει τθσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 2) Για επιχειριςεισ οι οποίεσ 

δεν ζχουν πλιρθ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ (π.χ. ζναρξθ 7/2012), πωσ κακορίηεται το 

μζγιςτο δυνατό φψοσ προχπολογιςμοφ? Υπάρχει κάποια ςτάκμιςθ ωσ προσ τουσ μινεσ 

λειτουργίασ? 3) Στθν λίςτα των δικαιολογθτικϊν (Α/Α 9) ηθτοφνται ςτοιχεία μετόχων. Το 

δικαιολογθτικό αφορά ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν επιχείρθςθ ι απαιτείται 

και κάτι άλλο? 4) Η εμπορία τυποποιθμζνων τροφίμων (ελαιολάδου - παξιμαδιϊν κλπ) 

είναι επιλζξιμθ δραςτθριότθτα? 5) Στα πλαίςια του e-commerce είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ 

ανάπτυξθ e-shop? 6) Υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τθν ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ? Ρ.χ. πρϊτθ 

ςυμμετοχι ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ? Ρωσ ακριβϊσ μεταφράηεται το "Υπό τθν αυςτθρι 

προχπόκεςθ ότι οι δαπάνεσ αυτζσ γίνονται για πρϊτθ φορά και αφοροφν νζα προϊόντα / 

υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ"?  

   Απάντθςθ:  
1. Δεν είναι υποχρεωτικό ο ΚΑΔ επζνδυςθσ να ταυτίηεται με τον κφριο ΚΑΔ ι τον ΚΑΔ με τα 
μεγαλφτερα ζςοδα. Μπορεί να είναι οποιοςδιποτε επιλζξιμοσ και αποδεδειγμζνα ενεργόσ 
ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ. Ακόμα δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ που δεν διακζτουν 
επιλζξιμο ΚΑΔ, να κάνουν ζναρξθ επιλζξιμου  πριν τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ 
και να εκπονιςουν ςχζδιο αποκλειςτικά βζβαια ςτον επιλζξιμο κωδικό.  
2. Με τθν χριςθ ιςοηυγίων κα υπολογιςτεί ο κφκλοσ εργαςιϊν για το διάςτθμα 01/08/2012-
01/08/2013.  
3. Σα δικαιολογθτικά αφοροφν τουσ μετόχουσ τθσ επιχείρθςθσ.  
4. Είναι εν δυνάμει επιλζξιμθ αν αποτελεί αυςτθρά εμπορικι δραςτθριότθτα. Ο δυνθτικόσ 
δικαιοφχοσ Δεν πρζπει  να εμπλζκεται ςτθν πρωτογενι παραγωγι και ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ τυποποίθςθ (βλζπε εξαιρζςεισ Οδθγοφ) των αγροτικϊν προϊόντων (πρζπει να 
αςκεί μόνο το χονδρικό εμπόριο).  
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5. Ναι είναι.  
6. Η ζκφραςθ για «πρϊτθ φορά» αφορά τθν νζα αγορά ι το νζο προϊόν και όχι τθν ζκκεςθ. 
Είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςτθν ίδια ζκκεςθ για περιςςότερεσ από μια φορά (αν δθλ. ζχετε 
ιδθ ςυμμετάςχει ςε μία ζκκεςθ) με τθν τιρθςθ τθσ βαςικισ προχπόκεςθσ ότι  κάκε 
ςυμμετοχι αφορά τθν προϊκθςθ για νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / 
υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ.   
 

90.  Ζςτω περίπτωςθ καταςκευαςτικισ εταιρίασ, θ οποία κζλει να προωκιςει τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ ςε αναπτυςςόμενα κράτθ τθσ Αςίασ και επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε 

δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν υπάρχουν εκκζςεισ που μπορεί να 

ςυμμετάςχει, αλλά επιχειρθματικά ταξίδια επαφϊν με τοπικοφσ κυβερνθτικοφσ φορείσ 

και ςυμμετοχζσ ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ για δθμόςια ζργα. Είναι αποδεκτι από το 

Ρρόγραμμα μια τζτοια διαδικαςία ? Ρρζπει θ επιχειρθματικι αποςτολι να είναι υπό τθν 

αιγίδα κάποιου φορζα για να μποροφν να δικαιολογθκοφν τζτοια ζξοδα? 

 Απάντθςθ: φμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ για να είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ 

που περιγράφετε, κα πρζπει να διοργανωκεί επιχειρθματικι αποςτολι υπό τθν αιγίδα 

κεςμικοφ/κεςμοκετθμζνου Φορζα. Επίςθσ επειδι αναφζρετε τουσ διαγωνιςμοφσ, ςασ 

ενθμερϊνουμε ότι ςτθν κατθγορία "Ενζργειεσ τεχνικισ και ςυμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ" 

είναι επιλζξιμθ θ προετοιμαςία ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ που αφοροφν ςε νζεσ αγορζσ 

ι ςε νζα προϊόντα /υπθρεςίεσ. 

 

91.  Θα ικελα να με ενθμερϊςετε παρακαλϊ αν ςτο ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ ΙΙ εμπίπτουν ςτισ 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ οι ip κάμερεσ παρακολοφκθςθσ και αν ναι, ςε ποιά κατθγορία.  

Απάντθςθ: Είναι επιλζξιμεσ εφόςον αφοροφν τθν παραγωγικι διαδικαςία και ςυνδζονται 

με τουσ ςκοποφσ /αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ ςτθν κατθγορία 1 Δαπάνεσ Μθχανολογικοφ 

Εξοπλιςμοφ-Ειδικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 

  
 
 


