
 

 

 

 

 

 

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 

 
 

1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηόηεηα ιηαληθό εκπόξην, πξηλ 
ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν ΚΑΓ ρνλδξηθνύ 
εκπνξίνπ θαη ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζην πξόγξακκα εληζρύνληαο ηεο 
δξαζηεξηόηεηα ηνπ ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ. Δίλαη επηιέμηκε; Αλ λαη πώο 
γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζην 
ρνλδξηθό εκπόξην; 
 
Απάληεζε: Γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε αιιά θαη γεληθά γηα αλάινγεο 
πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ή απνθηήζνπλ κεηθηή δξαζηεξηόηεηα 
(κε επηιέμηκνπο θαη κε επηιέμηκνπο θσδηθνύο) ζα πξέπεη ην ζύλνιν ησλ 
δαπαλώλ λα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο πξνηεηλόκελεο επηιέμηκεο 
δξαζηεξηόηεηεο. Σπλεπώο δαπάλεο πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ 
ή ζα δηαπηζησζεί είηε θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο 
επέλδπζεο όηη εμππεξεηνύλ ή δύλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη κε επηιέμηκε 
δξαζηεξηόηεηα ζεσξνύληαη κε επηιέμηκεο θαη πεξηθόπηνληαη. 
 

2. Δπηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη κε επηιέμηκν ΚΑΓ, κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο ζε δύν (2) δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο 
πινπνίεζεο, νη νπνίνη ζα είλαη λόκηκα δεισκέλνη ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. 
Έδξα, θαη ππνθαηάζηεκα); 

 
Απάληεζε: Ναη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη δηαθνξεηηθνί ηόπνη πινπνίεζεο 
είλαη εληόο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο θαη πιεξνύλ ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνζέζεσλ 
– όξσλ ηνπ νδεγνύ. 
 

3. ύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηηο πθηζηάκελεο 
επηρεηξήζεηο, απηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινύκελν/νπο Κ.Α.Γ. 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο. Δπηρείξεζε πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κε επηιέμηκνύο Κ.Α.Γ. έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο λα 
θάλεη πξνζζήθε επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ. ηελ 01/02/2013; ε πνηα θαηεγνξία 
επηρεηξήζεσλ ζα ηαμηλνκεζεί; ηηο πθηζηάκελεο ή ζηηο λέεο; 
 
Απάληεζε: Η επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε, εθόζνλ δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 
εληάζζεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ νδεγό εθαξκνγήο πθηζηάκελεο είλαη νη 
επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ηηο 31.12.2011, έρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο θιεηζκέλεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Άξα αλ κέρξη ηηο 
31/12/2011 ε επηρείξεζε έρεη δύν ή πεξηζζόηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο 
ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο (αλεμαξηήησο ΚΑΓ), ηόηε ζα 
ππνβάιεη σο πθηζηακέλε (θαηεγνξία 1). Δάλ δελ πιεξείηαη απηό ην θξηηήξην 
ηόηε ζα ππνβάιεη ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ - ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεσλ. 



 
4. Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη δύν επηιέμηκνπο ΚΑΓ (θύξηα δξαζηεξηόηεηα 

θαη δεπηεξεύνπζα) ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ζύκθσλα κε ηνλ 
νδεγό πξέπεη λα επηιέμεη έλα ΚΑΓ γηα λα ππνβάιιεη αίηεζε ή κπνξεί λα 
ππνβάιεη θαη γηα ηνπο δύν ΚΑΓ;  
 
Απάληεζε: Σύκθσλα κε ηνλ Οδεγό ην επελδπηηθό ζρέδην ζα πξέπεη λα 
αθνξά απνθιεηζηηθά ζε κία ζεκαηηθή ελόηεηα. Άξα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 
επηιέμεη ΚΑΓ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σε πεξίπησζε πξόζεζεο 
ελίζρπζεο δύν ή πεξηζζόηεξσλ ΚΑΓ, όινη νη δεινύκελνη πξνο ελίζρπζε ΚΑΓ 
πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα Θεκαηηθή Δλόηεηα. 
 

5. ην παξάξηεκα ΙΙ Δπηιέμηκνη ΚΑΓ ηη ζεκαίλεη ε θσδηθνπνίεζε Α, Β θαη Γ 
πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηνλ πίλαθα αλά ΚΑΓ θαη αλά Πεξηθέξεηα; 
 
Απάληεζε: Τα ζηνηρεία Α,Β θαη Γ, αλά ΚΑΓ θαη Πεξηθέξεηα πνπ ππάξρνπλ 
ζην Παξάξηεκα ΙΙ, αλαθέξνληαη ζην ππνθξηηήξην 3.4 γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
Πεξηθεξεηαθόηεηαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ (βι. Παξάξηεκα 
XIII «Αξκόδηα όξγαλα θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο». Απνηεινύλ δειαδή, 
δείθηε ηεο Σπλάθεηαο ηνπ θάζε ΚΑΓ κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο 
εθάζηνηε Πεξηθέξεηαο θαη ε βαζκνινγία θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηόηεηαο Α, βαζκόο = 1  
ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηόηεηαο Β, βαζκόο = 0,8  
ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηόηεηαο Γ, βαζκόο = 0,2  
Σεκεηώλεηαη όηη ε ζπλάθεηα ησλ ΚΑΓ κε ηηο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηόηεηεο ησλ 
Πεξηθεξεηώλ, θαζνξίζηεθε από ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο.  
 

6. Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθό ζρέδην από πθηζηάκελε επηρείξεζε 
ζε δύν δηαθνξεηηθνύο επηιέμηκνπο KAΓ ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο; 
Δάλ λαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δαπάλεο θαη γηα ηνπο δύν ΚΑΓ; 
 
Απάληεζε: Σύκθσλα κε ηνλ νδεγό, κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθή 
πξόηαζε ζε έλα ή πεξηζζόηεξνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο 
Δλόηεηαο. Τν επελδπηηθό ζρέδην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα όινπο 
ηνπο πξνο ελίζρπζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ. 
 

7. ηελ θαηεγνξία δαπαλώλ 1. Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ 
Υώξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ; 
 
Απάληεζε: Σηελ θαηεγνξία δαπαλώλ 1 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλέγεξζε / 
επέθηαζε θηηξίσλ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ νδεγνύ 
θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επηιεμηκόηεηα ησλ δαπαλώλ ζην 
Παξάξηεκα VII. 
 
 
 
 
 
 



8. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ςπθηηθνύ ζαιάκνπ 
ζε θνξηεγό ζηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο; 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ (ςπθηηθόο 
ζάιακνο), γίλεηαη από μερσξηζηό πξνκεζεπηή θαη δελ απνηειεί αγνξά 
νρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ςπθηηθό ζάιακν.  
 
Απάληεζε: Ναη είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ςπθηηθνύ 
ζαιάκνπ ζε όρεκα ζηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκόο, 
εθόζνλ απαηηείηαη θαη εμππεξεηεί ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ 
νπνία έρεη ππνβάιεη πξόηαζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην θνξηεγό ζα πξέπεη λα 
αλήθεη ζηε θπξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ν ςπθηηθόο ζάιακνο λα είλαη 
θαηλνύξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο  
 

9. Σα ηηκνιόγηα είλαη επηιέμηκα κεηά ηελ εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκό De 
minimis θαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο γηα ηηο 
δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γεληθό Απαιιαθηηθό Καλνληζκό. Σα 
δειηία απνζηνιήο εάλ είλαη πξνγελέζηεξα είλαη επηιέμηκα; 
 
Απάληεζε: Η έθδνζε νπνηνπδήπνηε παξαζηαηηθνύ (π.ρ. πξνθαηαβνιή, 
Γειηίν Απνζηνιήο θιπ) πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο 
δαπαλώλ θαζηζηά απηόκαηα ην ζπλδεδεκέλν παξαζηαηηθό αγνξάο κε 
επηιέμηκν θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε δαπάλε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη, θαζώο θαη 
ην ζύλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Καλνληζκώλ.  
 
 

10. Σειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο παξαγσγέο πξνβνιήο (spot) είλαη 
επηιέμηκεο ζηηο δαπάλεο πξνβνιήο; 
 
Απάληεζε: Σύκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ Οδεγνύ δελ απνηειεί 
επηιέμηµε δαπάλε ην θόζηνο γηα ηε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. 
 

11. Σα κεραλήκαηα έξγνπ (απηνθηλνύκελα νρήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε 
ηερληθνύ έξγνπ πρ εθζθαθείο) είλαη επηιέμηκα; Αλ λαη ινγίδνληαη σο 
εμνπιηζκόο ή σο κεηαθνξηθά κέζα; 
 
Απάληεζε:  Ναη είλαη επηιέμηκα εθόζνλ απαηηνύληαη θαη εμππεξεηνύλ ηε 
δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβάιεη πξόηαζε. 
Πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία «Μεραλήµαηα - Δμνπιηζµόο παξαγσγήο – 
Λνηπόο Δμνπιηζκόο». 
 

12. Δίλαη επηιέμηκε ε αληηθαηάζηαζε ή αγνξά επαγγεικαηηθώλ απηνθίλεησλ 
θαη ζε πνηεο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο; 
 
Απάληεζε: Σην Παξάξηεκα VII πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηιέμηκεο 
δαπάλεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τα κεηαθνξηθά κέζα είλαη 
θαηεγνξία επηιέμηκσλ δαπαλώλ θαη ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Πξόθεηηαη 
γηα πξνκήζεηα κεηαθνξηθώλ κέζσλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ζρεηηθήο κε ηε 



δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη 
ακεηαρείξηζηα. 
 

13. Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αύμεζε θιηλώλ ζηα 
ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα; 
 
Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκεο αξθεί λα πξνζθνκηζηεί, κεηαμύ άιισλ, θαηά ηνλ 
ηειηθό έιεγρν αλαλεσκέλν Σήκα Λεηηνπξγίαο ΔΟΤ. Δηδηθόηεξα ζηηο πεξηνρέο 
ΟΠΑΑΦ νη επελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό γηα ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκό κε 
αύμεζε δπλακηθόηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ’ ύςνο θαη θαη’ επέθηαζε) 
ρξεκαηνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ην ΔΓΤΑΑ θαη κέρξη ύςνπο ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 600.000€. 
 

14. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηεπζπληηθό πξνζσπηθό γηα ηε 
βαζκνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ 1.3, 1.4 θαη 1.5 ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα 
ζηνηρεία ησλ κεηόρσλ –εηαίξσλ- ηδηνθηεηώλ; 
 
Απάληεζε: Σύκθσλα κε ην Παξάξηεκα XIIΙ, όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 1.3 θαη 
1.4 βαζκνινγείηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε εκπεηξία αληίζηνηρα ηνπ 
επηθεθαιήο δηεπζπληή ή αληίζηνηρνπ ζηειέρνπο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη δηεπζπληηθό πξνζσπηθό, ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα ζηνηρεία ελόο από 
ηνπο κεηόρνπο – εηαίξνπο ή ηνπ ηδηνθηήηε. Τν θξηηήξην 1.5 αλαθέξεηαη ζην 
ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο. 
 

15.  ην ππνθξηηήξην 3.2, δύν από ηα πέληε ζηνηρεία βαζκνινγίαο κε 
ζπληειεζηή 0,2 έθαζην αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 
ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (Απιή εγθαηάζηαζε λέσλ πην ζύγρξνλσλ 
κεραλεκάησλ θαη Αύμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο). Γηα ηνπο 
ινηπνύο θιάδνπο πσο ζα εμαρζεί ε βαζκνινγία ζε απηά; Θα πάξνπλ 0 ή 
επεηδή δελ κπνξνύλ λα βαζκνινγεζνύλ ζα πάξνπλ ην 0,2; 
 
Απάληεζε: Η έλλνηα ησλ λέσλ πην ζύγρξνλσλ κεραλεκάησλ δελ εμαληιείηαη 
ζηα θαζαξά παξαγσγηθά κεηαπνηεηηθά κεραλήκαηα. Μπνξεί π.ρ. γηα κηα 
επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εκπόξην λα αλαθέξεηαη ζηελ 
εγθαηάζηαζε ελόο λένπ ζύγρξνλνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, ινγηζκηθνύ θ.α. 
 
 

16.  ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηη ζεσξείηαη 
βαζηθόο εμνπιηζκόο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε βαζκνινγία ζην 
ππνθξηηήξην 1.2; 
 
Απάληεζε: Βαζηθόο εμνπιηζκόο λνείηαη ν εμνπιηζκόο εθείλνο ν νπνίνο είλαη 
απαξαίηεηνο γηα ηελ άζθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. ξάθηα, 
ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο, κεηαθνξηθά κέζα) ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 
(π.ρ. εξγαιεία, ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο, κεραλήκαηα έξγνπ). 
 
 
 
 
 



17. Δμεηάδεηαη ν ηξόπνο θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο  θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξόηαζεο; 
 
Απάληεζε: Ο ηξόπνο θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο δελ εμεηάδεηαη θαηά 
ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξόηαζεο. Καηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 
δαπαλώλ απνδεηθλύεηαη κε ηελ εμόθιεζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ, 
ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην 8.2, ζει. 18 ηνπ Οδεγνύ. 
 

18.  Η ύπαξμε άδεηαο θαηαιιειόηεηαο θαη ζήκα ιεηηνπξγίαο ΔΟΣ 
(μελνδνρεία) απαηηείηαη θαη γηα ηηο ππό ζύζηαζε εηαηξείεο, ή δελ 
εμεηάδεηαη ζηελ ππνβνιή αίηεζεο;  
 
Απάληεζε: Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε άδεηαο 
θαηαιιειόηεηαο θαη ζήκα ιεηηνπξγίαο ΔΟΤ γηα ηηο ππό ζύζηαζε εηαηξίεο. Σηνλ 
θάθειν ππνβνιήο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε Υπεύζπλε Γήισζε ησλ 21 
ζεκείσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ δεζκεύεη ηνλ θνξέα όηη ε επηρείξεζε ζα 
ιεηηνπξγεί λόκηκα. Σύκθσλα κε ην Κεθ. 14 ηνπ Οδεγνύ θαη ην Παξάξηεκα 
ΦVΙ, θαηά ηνλ έιεγρν νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρύ, ή απαιιαγήο όπνπ απαηηείηαη, πνπ λα 
πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκό πνπ πξνκεζεύηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρύ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη’ 
ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκόδην θνξέα αίηεζε 
έθδνζεο / αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθό λα 
πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγόηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο από ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 

19.  Σα θνξνινγηθά έληππα Δ1, Δ3, Δ7 θ.ι.π. πνπ δεηνύληαη σο 
δηθαηνινγεηηθά ππνβνιήο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ 
ζεσξεκέλσλ ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ;  Απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά είλαη απνδεθηά; 
 
Απάληεζε: Όια ηα θνξνινγηθά έληππα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλύεηαη ηεθκεξησκέλα όηη είλαη απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ 
αξκόδηα ΓΟΥ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΥ ζε έληππε 
κνξθή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί αληίγξαθν ην νπνίν λα θέξεη ην όλνκα 
θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβόληα ππαιιήινπ ηεο ΓΟΥ. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ εληύπσλ έρεη γίλεη 
ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε αληίζηνηρε ειεθηξνληθά 
ππνβιεζείζα δήισζε καδί κε ην απνδεηθηηθό επηηπρνύο θαηαρώξεζεο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ζηελ αξκόδηα ΓΟΥ έγηλε ζε έληππε 
κνξθή αιιά όηαλ παξειήθζεζαλ ηα έληππα απηά δελ ππνγξάθεθε ε 
παξαιαβή ηνπο από ηνλ αξκόδην ππάιιειν, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
σο δηθαηνινγεηηθό ην αληίγξαθν ησλ εληύπσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ 
ΓΟΥ θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ εληύπσλ ζηελ αξκόδηα 
ΓΟΥ έγηλε κέζσ ινγηζηή θαη ηα θνξνινγηθά έληππα δελ έρνπλ αληίζηνηρε 
ππνγξαθή παξαιαβήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ην αληίγξαθν 
απηώλ θαη αληίγξαθν ηεο ιίζηαο πνπ θαηέζεζε ν ινγηζηήο ζηελ αξκόδηα 



ΓΟΥ ε νπνία λα θέξεη ην όλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβόληα 
ππαιιήινπ ηεο ΓΟΥ ή αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ. 

 
 
20.  Δηαηξεία ΑΔ παξνρήο ππεξεζηώλ έρεη κηα ρξήζε από 7/2/11 κέρξη 

31/12/11 θαη κηα από 1/1/12 κέρξη 31/12/12. Μπνξεί λα ππνβάιιεη 
πξόηαζε ζηε δξάζε; 
 
Απάληεζε: Σύκθσλα κε ηνλ Οδεγό πθηζηάκελεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
κέρξη ηηο 31.12.2011, έρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο 
ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Σπλεπώο ε παξαπάλσ 
επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη πξόηαζε ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ 
επηρεηξήζεσλ.  
 
 

Σημείωζη: Οι παπούζερ απανηήζειρ ζςνιζηούν απλέρ διεςκπινίζειρ και δεν 
ζςνιζηούν ηποποποίηζη ηων όπων και πποϋποθέζεων ηηρ Πποκήπςξηρ, 
ηος Οδηγού ηηρ παπούζαρ Δπάζηρ και ηων Παπαπηημάηων ηούηων. 
 

 


