
             
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

     ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
   II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Γ/NΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

   Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μεζνγείσλ 119 
   Σαρ.Θπξίδα:  Αζήλα, 101-92 
   Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο 
   Σειέθσλν      : 2106969269 
   Σειενκνηνηππία: 2106969240 

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ – 
απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ 
Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ – Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Δμσζηξέθεηα –  Αληαγσληζηηθόηεηα  ησλ Δπηρεηξήζεσλ».  
 
Αζήλα 19/05/2010 

 
Ο Γεληθόο Γ/ληήο, II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ηήξημεο Βηνκεραλίαο 

 
 

Ι. Παηίξεο 

  
Αθήνα, 06-05-2011  
 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 
  

Ππορ: α) ΔΦΔΠΑΔ, εβαζηνππόιεσο  

               113 Αζήλα, Fax: 210-6916468 
               Τπόςε θα Αξακπαηδή - Λαδηά,  
                Κοιν: θ. Καθνύδε Αζαλάζην 
                          Τπέπζ. ΟΣΤ Δμσζηξέθεηαο                              

                              / ΔΦΔΠΑΔ, Fax:2310 - 480003   
           β) ΔΤΓ – ΔΠΑΔ 
              Τπόςε θαο Κξεηηθνύ θαη θαο  
               Παπαβαζηιείνπ 

 

Θέμα :  Απαληήζεηο ζε λέεο ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQs) πνπ ππνβάιινληαη ζηα  

            πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθόηεηα   

            ησλ Δπηρεηξήζεσλ»    

σετ. : α) Οη από 01-05-2011 θαη 02-05-2011 ειεθηξνληθέο επηζηνιέο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ «2ε έθδνζε – ζεηξά  

από Δξσηήζεηο – απαληήζεηο γηα ην πξόγξακκα Δμσζηξέθεηα» (θ. Καθνύδεο - Τπέπζ. ΟΣΤ 

Δμσζηξέθεηαο / ΔΦΔΠΑΔ) θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο αξρεία (εξσηήζεηο θαη εηζεγήζεηο 

απαληήζεσλ) 

   β) Ο Οδεγόο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ  

             Δπηρεηξήζεσλ»    

 

Κύξηνη,  

Λακβάλνληαο ππόςε ην πεξηερόκελν θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ αλσηέξσ (α) ζρεηηθνύ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε 

απηό αξρείσλ, θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ (β) ζρεηηθνύ, αθνινύζσο 

επηζπλάπηνπκε επηθαηξνπνηεκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε θαηάζηαζε απαληήζεσλ ζηε δεύηεξε (2ε) 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεηξά από ζπρλέο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα  ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ». 

εκεηώζηε επίζεο όηη ε εξώηεζε (45), όπσο είρε απαληεζεί ζηελ πξώηε ζεηξά εξσηήζεσλ κε ηελ ππ. αξ. 

2673/216/14-03-2011 επηζηνιή καο, αληηθαζίζηαηαη ζην νξζό από ηελ εξώηεζε 46 ηνπ παξόληνο θαη ηεο 

ζπλεκκέλεο ζε απηό θαηάζηαζεο.   

 

Παξαθαινύκε επίζεο γηα ηελ άκεζε αλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο.  

 

                                             Ο Γενικόρ Γ/ντήρ, II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ τήπιξηρ Βιομησανίαρ 

                      

                                                                                                                                                      

 

                                                     Ι. Πατίπηρ   
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ςνημμένα:  

--  Καηάζηαζε Δξσηήζεσλ – Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ηξνπνπνηεκέλε.  

-  Νέα (ζπκπιεξσκαηηθή) Καηάζηαζε Δξσηήζεσλ – Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 

 
 
Δσωτεπική Γιανομή :  
-Γξαθ.  Γελ. Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο  
-Γεληθό  Γ/ληε ηήξημεο Βηνκεραλίαο  
-ΓΜΜΔ 
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ΕΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ» 

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; 

 

Απάντθςθ: Ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία 

απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ δθλ. θ θμερομθνία τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ 

του ζργου και το οικονομικό ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτι. Συνεπϊσ ςε περίπτωςθ 

ζγκριςθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- 

Ανταγωνιςτικότθτα», ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ τριετίασ κα κεωρθκεί θ 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ και ωσ οικονομικό ζτοσ, το ζτοσ που 

αντιςτοιχεί ςε αυτι. Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ ζνταξθ επιχείρθςθσ ςε πρόγραμμα 

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

πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα» το 2011 αφοφ για τον υπολογιςμό 

τθσ κρίςιμθσ τριετίασ  κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ μόνο οι κρατικζσ ενιςχφςεισ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ για τισ οποίεσ τουσ ζχει εγκρικεί το δικαίωμα απόκτθςισ τουσ το 

τρζχον οικονομικό ζτοσ (χριςθ 2011) και τα αμζςωσ  προθγοφμενα δφο οικονομικά 

ζτθ. 

 

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; 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 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).  
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3. 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. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω αποδεκτό κεωρείται τόςο το γεωγραφικό κριτιριο όςο 

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

 

4. 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 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;  

 

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. 

 

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 
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προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04-02-2011)». Τι ςθμαίνει ενεργοποίθςθ ΚΑΔ και 

πωσ αυτό αποδεικνφεται. 

 

Απάντθςθ: 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. 

 

Απάντθςθ: 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;  

 

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. 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; 

 

Απάντθςθ: ΝΑΙ. 
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10. 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.    

 

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

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 
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       Απάντθςθ: Ναι. 

 

 

 

14. Στο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ωσ υποκαταςτιματα πολυεκνικϊν, εφόςον 

βζβαια πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ;   

 

Απάντθςθ: 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);  

 

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

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

επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα;  

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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. 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: 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 

διόρκωςθσ του λάκουσ 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. 

 

Απάντθςθ: 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.  
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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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

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. 

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 κατ’ ελάχιςτο το 10% των (άμεςων) εκκετϊν και το 5% 

των επιςκζψεων / επιςκεπτϊν προζρχονται από ξζνεσ χϊρεσ.  
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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.  

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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;      

 

Απάντθςθ: 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 
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Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, παρά μόνο εγγραφι ςτο εμπορικό επιμελθτιριο. Είμαι 

επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα;     

 

Απάντθςθ: 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. Πταν το πρόγραμμα αναφζρεται ςε νζεσ αγορζσ αναφζρεται μόνο ςε αγορζσ του 

εξωτερικοφ; 

 

             Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: Στθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ 

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

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

είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα? 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

 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. 

 

34. 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 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%.  
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35. Επιχείρθςθ με ζναρξθ πριν τθν 01/01/2010 που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο του 

χονδρικοφ εμπορίου οπωροκθπευτικϊν και βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςε περιοχι 

ΟΡΑΑΧ είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα; 

 

Απάντθςθ:  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 τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα 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; 

 

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

επιλζξιμθ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, υπθρεςιϊν ι καταςκευϊν.   
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37. 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 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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 
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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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

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. 
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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 ΟΡΑΑΧ. Είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα εφόςον 

ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; 

 

Απάντθςθ: 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; 

 

Απάντθςθ: 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 
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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. 

 

ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ» 

 

45. Ρϊσ προςδιορίηονται / υπολογίηονται τα όρια ςϊρευςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων 

μεταξφ των προγραμμάτων που προκθρφςςονται βάςει του Κανονιςμοφ De – 

minimis (Καν. 1998/2006)  και του Ρροςωρινοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ? 

 

Απάντθςθ: Σφμφωνα και με ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ ΜοΚΕ και τθσ ΕΥΣ, οι ενιςχφςεισ 

που υπάγονται ςτο Προςωρινό πλαίςιο ςτιριξθσ Δεν αποτελοφν ενιςχφςεισ De 

minimis. Συνεπϊσ, για επιχειριςεισ που κζλουν να λάβουν De minimis ενιςχφςεισ το 

2011 (π.χ. με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα 

των Επιχειριςεων») και ζχουν ιδθ λάβει ενιςχφςεισ κατά τα παρελκόντα ζτθ είτε 

δυνάμει του κανονιςμοφ De Minimis είτε του Προςωρινοφ Πλαιςίου, κα ιςχφςει για 

αυτζσ θ τιρθςθ του ανϊτατου ορίου ςϊρευςθσ των 200.000,0€ για όλεσ τισ De Minimis 

ενιςχφςεισ που ενδεχομζνωσ ζλαβε θ επιχείρθςθ τθν τελευταία τριετία. Ο ζλεγχοσ 

ςϊρευςθσ για τα προγράμματα De minimis μζχρι του ποςοφ των 200.000,0€ 

πραγματοποιείται μόνο με βάςθ τθ ςϊρευςθ De minimis μεταξφ τουσ και όχι τθν 

ςϊρευςθ με άλλεσ ενιςχφςεισ όπωσ οι ενιςχφςεισ που εμπίπτουν ςτα πλαίςια 

προγραμμάτων που ζχουν προκθρυχκεί με βάςθ τα όρια του Προςωρινοφ πλαιςίου 

ςτιριξθσ (όριο 500.000€).  

Προσ καλφτερθ εποπτεία του ερωτιματοσ παρατίκεται το ακόλουκο υποκετικό 

παράδειγμα:  

 Ζςτω μικρομεςαία επιχείρθςθ θ οποία το 2008 ι 2009 υπιχκθκε ςε 

πρόγραμμα De Minimis (με όριο ςϊρευςθσ τα 200.000,0 €) και επενδυτικό ςχζδιο 

που αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ 150.000,0€.  
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 Η ίδια επιχείρθςθ υπάγεται το 2010 ςε ζνα πρόγραμμα (βλζπε κάτωκι) που 

εντάςςεται ςτο προςωρινό πλαίςιο ςτιριξθσ (με όριο 500.000,0€) με επενδυτικό 

ςχζδιο που αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ 100.000,0€.  

 Η επιχείρθςθ αυτι ενδιαφζρεται να υπαχκεί το 2011 ςε νζο πρόγραμμα De 

Minimis (με όριο ςϊρευςθσ τα 200.000,0 €) και επενδυτικό ςχζδιο που κα  μπορεί 

να αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ από 50.000,0€ ζωσ 80.000,0€.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ επιχείρθςθ του παραδείγματοσ μπορεί να λάβει το 2011 

De Minimis ενίςχυςθ φψουσ 50.000€, επειδι για το όριο ςϊρευςθσ των 200.000€ 

υπολογίηεται μόνον θ de minimis ενίςχυςθ που ζλαβε το 2009, οπότε υπολείπονται 

άλλα 50.000€ που μπορεί να λάβει το 2011 για de minimis με το νζο πρόγραμμα. Εάν 

όμωσ τθν de minimis ενίςχυςθ των 150.000€ τθν ζλαβε το 2008 και ζχει παρζλκει θ 

κρίςιμθ τριετία, τότε δεν κα ςυνυπολογιςτεί για το όριο ςϊρευςθσ των 200.000€, 

κακϊσ δεν εμπίπτει εντόσ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

επιχείρθςθ μπορεί να λάβει το 2011  de minimis 80.000€ με το νζο πρόγραμμα (ι και 

περιςςότερο), κακϊσ δεν κα ζχει χρθςιμοποιιςει κακόλου το ποςό των 200.000€. Η 

ενίςχυςθ περιοριςμζνου φψουσ των 100.000€ που ζλαβε θ επιχείρθςθ από 

πρόγραμμα του Προςωρινοφ Πλαιςίου δεν κα ςυνυπολογιςτεί γιατί δεν είναι  de 

minimis ενίςχυςθ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτα πλαίςια του Προςωρινοφ Πλαιςίου Στιριξθσ ζχουν προκθρυχκεί 

από διάφορουσ φορείσ τα ακόλουκα προγράμματα:  

 1. Ενίςχυςθ ΜΜΕ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ – τουριςμοφ – εμπορίου –  

     υπθρεςιϊν (Α’ δράςθ ΕΣΠΑ) 

2. Dg Lodge για αιτιςεισ μζχρι 31.12.2010 

3. Διαρκρωτικι Προςαρμογι Επιχειριςεων (Υπ. Εργαςίασ) για αιτιςεισ μζχρι  

    31.12.2010 

4. 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, του ΟΑΕΔ για αιτιςεισ μζχρι τισ 

31-12-2010. 

Θα γίνεται ζλεγχοσ ςϊρευςθσ ςτα 200.000,0€ με τα προγράμματα:  

Α. Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν  

Επιχειριςεων, που απαςχολοφν 1-49 άτομα, εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, του 

ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.  

 Β. Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων Μικρϊν Επιχειριςεων, που  

απαςχολοφν 20-49 άτομα, εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 
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Γ. Διαρκρωτικι προςαρμογι των Επιχειριςεων εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ –   

Πρόςκλθςθ Α : Σφνταξθ κλαδικϊν ςχεδίων διαρκρωτικισ προςαρμογισ Μικρϊν και 

Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 

 

46.  Το «Ρρόγραμμα 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; 

 

Απάντθςθ: Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει προκθρυχκεί με βάςθ το Προςωρινό 

Πλαίςιο ςτιριξθσ και όχι με τον Κανόνα De – Mimimis. 

 

46. 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.  

 

47. 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. 

 

49. Μπορεί μια επιχείρθςθ να λάβει μζροσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

«Εξωςτρζφεια και Ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων» ςε μια επαγγελματικι 

ζκκεςθ που δεν ζχει διεκνι χαρακτιρα; 

 

Απάντθςθ: Σφμφωνα 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. 
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50. 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 2011 (21-

24/11/2011)). 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. Σε περίπτωςθ όμωσ που δεν υπιρχε 

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

για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. 

 

51.  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. 

 

52. Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ που πρζπει να εξυπθρετεί θ ςυνζργεια 

επιχειριςεων ι αυτι γίνεται προκειμζνου να αυξθκεί το ποςοςτό επιχοριγθςθσ 

τουσ; 

 

Απάντθςθ: Καταρχιν θ επίτευξθ ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων αποτελεί ζνα από 

τα βαςικά χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ κατ’ αναλογία καλϊν πρακτικϊν που 

ςθμειϊνονται ςε πολλά κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. όπου θ επίτευξθ ςυνεργαςιϊν, ακόμα και 

μεταξφ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων, αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι.  Όμωσ, ςε 

καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να εκλαμβάνεται ο ςχθματιςμόσ ςυνεργειϊν ωσ 

αυτοςκοπόσ προκειμζνου κάποιοσ να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα ι προκειμζνου να 

λάβει μεγαλφτερθ επιδότθςθ. Ο ςχθματιςμόσ ςυνεργειϊν πρζπει να γίνεται  

εφόςον πραγματικά ςυντρζχουν λόγοι και εφόςον θ ςυνζργεια κα 

επιφζρει ςυμπλθρωματικά και πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα εξωςτρεφοφσ 

δραςτθριοποίθςθσ για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ.   

Ζτςι ενϊ δεν υπάρχει απαίτθςθ για ελάχιςτθ κοινι ςυμμετοχι ςε ενζργειεσ, κα πρζπει 
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να  προκφπτουν προφανι οφζλθ από μία επικείμενθ  

ςυνεργαςία. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται: 

- Οικονομία κλίμακασ (επίτευξθ καλφτερων τιμϊν από προμθκευτι). 

- Επίτευξθ μζγιςτθσ προβολισ και προϊκθςθσ με κοινι παρουςίαςθ 

ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων διαφορετικϊν επιχειριςεων. 

- Προβολι και προϊκθςθ ςυμπλθρωματικϊν μεταξφ τουσ επιχειριςεων (π.χ. 

παραγωγόσ-ζμποροσ-διανομζασ). 

- Μεταφορά εξαγωγικισ τεχνογνωςίασ ςε ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων που ιδθ εξάγουν 

με άλλεσ που κα το επιχειριςουν για πρϊτθ φορά. 

- Ποιοτικότερθ προβολι με μικρότερο κόςτοσ (π.χ. δθμιουργία ενόσ πολυτελζςτατου 

διαφθμιςτικοφ εντφπου για τθν κοινι προβολι προϊόντων ςυνεργαηόμενων 

επιχειριςεων). 

- Δθμιουργία ςυνκθκϊν μελλοντικϊν ςτακερϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων.  

 

53. 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 Σχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν  προϊκθςθ τθσ εταιρίασ 

ςτο εξωτερικό. 

 

54. 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: Οι δαπάνεσ αυτζσ είναι επιλζξιμεσ. Το μιςκοδοτικό κόςτοσ όμωσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν κεωρείται επιλζξιμο. Οι υπόλοιπεσ αμοιβζσ (υλικά, αμοιβι 

νομικοφ, κόςτοσ αίτθςθσ κατοχφρωςθσ πατζντασ, κλπ) είναι επιλζξιμα. 
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55. 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). 

 

56. 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 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. 

 

57.  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. 

 

58.  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 ΙΔΙΑ 

περιφζρεια. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να επιλζγει μια εκ των δυο περιφερειϊν (ζδρα ι 
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υποκατάςτθμα). Ανάλογα με τον τόπο υλοποίθςθσ, κα πρζπει να επιλεγεί και ο 

Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ. 

 

59. 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.  Σε 

κάκε άλλθ περίπτωςθ μπορεί να κεωρθκεί λειτουργικι δαπάνθ και να μθν είναι 

επιλζξιμο.  

 

60. 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 ΔΟΥ. Εννοείται βζβαια ότι εάν αςκεί δραςτθριότθτα που 

εντάςςεται ςτον ΚΑΔ 63.11.11.05 δεν είναι επιλζξιμοσ.  

 

61.  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: Το ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κα είναι ζνα και κοινό για όλεσ τισ επιχειριςεισ. 

Δεν γίνεται να υπάρχουν δφο παράλλθλα ςφμφωνα ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ που 

απενταχκεί θ μεγάλθ επιχείρθςθ οι υπόλοιπεσ τρεισ Δεν κα ικανοποιοφν τθν απαίτθςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ και άρα κα ανικουν ςτθν Α κατθγορία. 
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62.  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 Τςεχία 

με τθν προχπόκεςθ να λανςάρει νζο προϊόν ι ςυνεργαςίεσ με νζουσ πελάτεσ.  Η 

επίτευξθ ςτόχου επιτυγχάνεται με τθν αποδεδειγμζνθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

(ςυμφωνίεσ ι τιμολόγια) ςτθν Τςεχία νζου προϊόντοσ. 

 

63.  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.  

 

64. Μία επιχείρθςθ που χαρακτθρίηονταν ωσ ΜΕΓΑΛΗ από το 2000 μζχρι τισ 

15/04/2010 και ςτθ ςυνζχεια από τισ 16/04/2010 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: Σφμφωνα 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 2008 ζωσ 2010. Ζτςι θ 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ το 2008 και 2009 χαρακτθρίηεται μεγάλθ, ενϊ το 2010 

μικρομεςαία. Για να χάςει τθν ιδιότθτα τθσ μεγάλθσ κα πρζπει να είναι μικρομεςαία 

για 2 ςυνεχόμενεσ χριςεισ. Συνεπϊσ θ επιχείρθςθ παραμζνει για τισ ανάγκεσ του 

προγράμματοσ μεγάλθ. 
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65. 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. Τι εννοείτε με τον όρο κλαδικό κριτιριο;  

 

Απάντθςθ: Ικανοποίθςθ του κλαδικοφ κριτθρίου, πζραν τθσ ξεκάκαρθσ περίπτωςθσ 

του ίδιου προϊόντοσ ςε νζο κλάδο,  κεωρείται ότι ςυμβαίνει  και ςτισ περιπτϊςεισ 

εκείνεσ που διαφοροποιείται το target group αλλά και τα κανάλια διανομισ, ακόμα και 

θ μεκοδολογία προςζγγιςθσ τθσ αγοράσ ςτόχου.  

 

66. 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 να τιμολογθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να πιςτοποιθκοφν 

επαρκϊσ. Σθμειϊνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αμοιβϊν προςωπικοφ και 

άλλεσ λειτουργικισ φφςεωσ δαπάνεσ.  

 

67. 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: Τα 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. 

 

68. Η δαπάνθ ενοικίαςθσ χϊρου περιπτζρου για ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ ζχει ανϊτερο 

όριο; 

 

Απάντθςθ: Το 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/Υ του πίνακα 1 ςελ.21 του οδθγοφ εφαρμογισ. 
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69.  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: Το 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.  

 

70   Επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται με τθν πρωτογενι παραγωγι-μεταποίθςθ  

γεωργικϊν προϊόντων και με παράλλθλθ δραςτθριότθτα χονδρικοφ εμπορίου αυτϊν 

μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ για το πρόγραμμα τθσ εξωςτρζφειασ; 

 

Απάντθςθ: Μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ ςαν επιχείρθςθ τθσ κατθγορίασ (Β) όπου 

επιλζξιμεσ μποροφν να κεωρθκοφν  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), 

 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, ΚΑΙ, 

 Υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα 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 επιχείρθςθ τθσ περίπτωςθσ (Α) με επιλζξιμθ δραςτθριότθτα όπωσ 

περιγράφεται ςτο Παράρτθμα III του παρόντοσ. 

 

71.   Επί ποινισ αποκλειςμοφ, θ κατανομι του προχπολογιςμοφ εκάςτθσ πρόταςθσ 

ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να τθρεί υποχρεωτικά τθν εξισ ςχζςθ: 

{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Ρ/Υ) 

Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ πρζπει υποχρεωτικά να υλοποιιςει δαπάνεσ που αφοροφν 

όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ ενεργειϊν ; 
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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 >=50%*Π/Υ. 

 

72. 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. 

 

73. 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: Σφμφωνα 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. 

 

74. 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.  

 

75.  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 
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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 - Υπθρεςίεσ παροχισ 

ςυμβουλϊν ςε κζματα μάρκετινγκ. Συνεπϊσ 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 – Minimis απαγορεφεται θ ενίςχυςθ για τθν 

δθμιουργία και λειτουργία δικτφων κακϊσ και θ δαπάνεσ που ςχετίηονται με αυτά.  


