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1. Ερώτηση: 
a.Επιχείρηση η οποία θα ιδρυθεί τώρα εντάσσεται ως νέα;
b.Επιχείρηση που πρόσθεσε επιλέξιμο ΚΑΔ στο 2022 εντάσσεται; (και πως ως 
υφιστάμενη ή νέα);
Απάντηση:
a. Όχι.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί 
πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι στις 28/09/2022. 
Ειδικότερα:
● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 
έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
● Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν 
κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας 
επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή 
καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας 
ΔΟΥ.
b. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική 
επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και 
έχουν ενεργοποιήσει τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 
της πρόσκλησης, ήτοι στις 28/09/2022.

2. Ερώτηση: 
Παρακαλώ για την διευκρίνιση του κριτηρίου Α.2 Ποσοστό αιτούμενης 
ενίσχυσης της παραγράφου 1.2.2 Νέες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου 1.2 
Βαθμολογούμενα Κριτήρια του προγράμματος ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.
Σαν παράδειγμα αναφέρω μια επιχείρηση που θα υποβάλλει σχέδιο 250.000,00 
€ και θα ενισχυθεί με 60%, τι βαθμολογία παίρνει στο συγκεκριμένο κριτήριο.
Απάντηση:
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι Χ% (60%) τότε λαμβάνει τιμή 
σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η αιτούμενη ενίσχυση είναι 60% της 
μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει τιμή (100-60)/10=4. 

3. Ερώτηση: 
Παρακαλώ ενημερώστε μας  εάν τα κόστη πιστοποίησης  (π.χ. προϊόντων) 
μπαίνουν στο πρόγραμμα; Εάν μπορείτε πείτε μας  αναλυτικά τι κόστη 
πιστοποίησης επιδοτούνται;
Απάντηση:
Τα κόστη πιστοποίησης περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες.

4. Ερώτηση: 
Είμαι Μεσαία μεταποιητική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ, με έδρα και 
εγκαταστάσεις στην Κεντρική Μακεδονία και επιθυμώ να κάνω επένδυση μόνο 
σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους περίπου 1 εκατ €, ο νέος μηχανολογικός 
εξοπλισμός αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό/αυτοματισμό της παραγωγής.
 Παρακαλώ επιβεβαιώστε τα ακόλουθα
1. Το leasing δεν είναι επιλέξιμο?
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2. Το είδος της παρεχόμενης ενίσχυσης είναι η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
3. Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 60%
4. Ποιος ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος???
Απάντηση:
1.Ο Εξοπλισμός μέσω LEASING, είναι επιλέξιμη δαπάνη και απαιτείται στην 
υλοποίηση, αντίγραφο της σύμβασης Leasing με πρόβλεψη η κυριότητα των 
ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη του LEASING.
2. Το είδος της παρεχόμενης ενίσχυσης, αφορά την ενίσχυση που προβλέπεται 
με βάση τον  χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
3. Με βάση τον πίνακα καθορισμός έντασης ενίσχυσης, της δράσης ανά 
Περιφέρεια, μία Μεσαία Επιχείρηση, στην Κεντρική Μακεδονία, μπορεί να 
λάβει μέγιστη ενίσχυση στο 60%.
4. Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Η Δημόσια 
Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:.α) 70% 
του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις 
μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της 
παρούσας πρόσκλησης. β) 30% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα 
διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους 
ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

5. Ερώτηση: 
Θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με τα βαθμολογικά κριτήρια του 
Προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση». Στις επιχειρήσεις που διαθέτουν βιβλία 
Β’ Κατηγορίας τι πρέπει να λάβουμε υπόψη αντί για τον κύκλο εργασιών και τα 
κέρδη προ φόρων που υπολογίζονται για τα βιβλία Γ’ Κατηγορίας; 
Απάντηση:
Με βάση και την τελευταία τροποποίηση στο παράρτημα 5 δικαιολογητικά 
ένταξης, για τις επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας απαιτούνται:
΄Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τις τρείς (3) 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2021, 2020, 2019, (για αυτές που έχουν 
κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής 
προσαρμόζεται αντίστοιχα) και Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με 
αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τη διαχειριστική χρήση 2021.

6. Ερώτηση: 
Σχετικά με την δράση έξυπνη μεταποίηση θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα 
σχετικά με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Βάση της πρόσκλησης θα 
πρέπει ο δικαιούχος να τεκμηριώσει τουλάχιστον το 25% ότι το διαθέτει. Για 
παράδειγμα δικαιούχος τεκμηριώνει ότι διαθέτει το 30% της ίδιας συμμετοχής 
με τη χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών. Για το υπόλοιπο 70% δηλώνει 
ότι θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια χωρίς κάποια τεκμηρίωση;
 Απάντηση:
Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, απαιτείται τεκμηρίωση της δυνατότητας 
κάλυψης τουλάχιστον του 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του 
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί 
κρατική ενίσχυση.
 



Πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

7. Ερώτηση: 
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αναφορικά με την βαθμολόγηση του κριτηρίου 1, 
αναφέρεται όταν η ποσοστιαία διαφορά κυμαίνεται από 60,1%-70% η 
βαθμολόγηση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα είναι και 8 και 7. 
Λογικά υπάρχει κάποιο λάθος και χρειάζεται διόρθωση (εκτός και αν έχει γίνει 
για κάποιο συγκεκριμένο λόγο αυτό το «λάθος»). Παρακαλώ πολύ όπως μας 
διευκρινίσετε ποια η ορθή διάρθρωση της βαθμολογίας στον παρακάτω πίνακα 
κατά την περίπτωση όπου η ποσοστιαία διαφορά κυμαίνεται από 60,1% - 70%.
Απάντηση:
Στο κριτήριο Α.1 Μεταβολές στην διαφορά εκροών -εισροών, αξιολογείται η 
μεταβολή της επιχείρησης στην ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών. Η 
ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών 
ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2021 αφαιρουμένου του συνόλου 
φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2021, 
διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2021.
Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών όταν είναι 60,1% -70%» βαθμολογείται 
με 7, όταν είναι 70,1% -80%» βαθμολογείται με 8 και όταν είναι 80,1% -100%» 
βαθμολογείται με 10. (τροποποίηση παράρτημα 6 Κριτήρια Αξιολόγησης).

8. Ερώτηση: 
Παρακαλώ πολύ όπως μας βοηθήσετε προκειμένου να κατανοήσουμε την 
λειτουργία του τύπου ώστε να κατανοήσουμε πώς βγαίνει η βαθμολογία από 
το βαθμολογούμενο κριτήριο νο 2 (βλέπε παράρτημα 6, της Πρόσκλησης).
Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι είμαστε μια εταιρεία στην Κρήτη όπου σύμφωνα 
με τον ΧΠΕ, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% (αφορά μεσαία 
επιχείρηση).
Να παρατεθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού της βαθμολογίας για το κριτήριο.
Επιπλέον θα θέλαμε μια βοήθεια αναφορικά με την χρήση του τύπου ο οποίος 
εμφανίζεται στο τέλος των κριτηρίων αξιολόγησης, ο οποίος αναφέρει «…Η 
ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 
βαθμοί και ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί και προκύπτει ως εξής Σ = [(Α x 
100%)] x 10». 
Ο τύπος είναι σωστός ή μήπως θα έπρεπε να τροποποιηθεί ως εξής: Σ = [(Α x 
100%)] / 10;
Απάντηση:
Προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει βαθμό στο κριτήριο Α2 θα πρέπει να 
αιτηθεί ενίσχυση μικρότερη από την μέγιστη προβλεπόμενη του χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι 
Χ% τότε λαμβάνει τιμή σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η αιτούμενη 
ενίσχυση είναι 70% της μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει 
τιμή (100-70)/10=3.
Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 
βαθμοί και ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί και προκύπτει ως εξής Σ = [(Α x 
100%)] x 10

9. Ερώτηση:
Ύστερα από την ανάγνωση της πρόσκλησης του προγράμματος, στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ θα θέλαμε να μας αποσαφηνίσετε το 
Υποκριτήριο Α.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ καθώς δεν μπορούμε να 
καταλάβουμε την επεξήγηση του κριτηρίου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεστε σε 
αιτούμενη ενίσχυση 0% η οποία βαθμολογείται  με 10 πόντους   ενώ η 
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αιτούμενη ενίσχυση 100% βαθμολογείται  με 0 πόντους. όμως ούτε 0% ούτε 
100% ενίσχυση υπάρχει στο πρόγραμμα. Ποιά είναι η εξήγηση? Μήπως ο τύπος 
της αιτούμενης ενίσχυσης Χ%: (100-Χ)/10 είναι τελικά αυτός που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί? Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας.
Απάντηση:

Βλ. Απάντηση ερώτησης 8.

10. Ερώτηση:
a.Αναφέρεται στη σελ. 29/167, ότι το καθεστώς ενίσχυσης είναι ο ΓΑΚ 
651/2014. Παράλληλα, στο Παράρτημα 7 θα πρέπει να δηλωθούν στοιχεία 
επιχορηγήσεων de minimis. Η ερώτηση είναι το παρόν Πρόγραμμα διέπεται από 
τον Κανονισμό de-minimis? 
b.Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να γίνει εξ' ολοκλήρου με ιδία 
συμμετοχή?
Απάντηση:
a.Σύμφωνα με τον οδηγό, το καθεστώς ενίσχυσης είναι ο ΓΑΚ 651/2014, όπως 
ισχύει. Σύμφωνα με το έγγραφο (SWD)2021 12 final/22-1-2021, πρόκειται να 
εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές 
ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, για την υλοποίηση του 
προγράμματος θα εφαρμοσθεί ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός κατά 
κατηγορίες/General Block Exemption Regulation-GBER (ΕΚ) 651/2014», και 
συγκεκριμένα κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 14 «Περιφερειακές 
επενδυτικές ενισχύσεις», του άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜΜΕ», καθώς και του άρθρου 31 (τμήμα 5) «Ενισχύσεις για 
επαγγελματική κατάρτιση». Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξετάζεται 
διεξοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να επισημαίνονται και 
να διορθώνονται πιθανές δυσλειτουργίες ως προς τις ακολουθούμενες 
διαδικασίες, την πιθανή συσσώρευση κρατικών ενισχύσεων, την κατανομή του 
προϋπολογισμού κλπ.
b. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, απαιτείται τεκμηρίωση της δυνατότητας 
κάλυψης τουλάχιστον του 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του 
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί 
κρατική ενίσχυση και δεν υπάρχει περιορισμός στο τρόπο κάλυψης ιδίας 
συμμετοχής.

11. Ερώτηση: 
Αν μία επιχείρηση κάνει έναρξη σήμερα στις 17/10/2022, είναι επιλέξιμη στο 
πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»;

Απάντηση:
Βλ. Απάντηση ερώτησης 1a.

12. Ερώτηση: 
θα ήθελα διευκρινήσεις σχετικά με την βαθμολόγηση του κριτηρίου:
Α.2 Ποσοστό αιτούμενης
"Αξιολογείται το ποσοστό ενίσχυσης αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την 
μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων"
τι σημαίνει?? κάποιο παράδειγμα
ευχαριστώ
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Απάντηση:
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι Χ% (50%) τότε λαμβάνει τιμή 
σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η αιτούμενη ενίσχυση είναι 50% της 
μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει τιμή (100-50)/10=5. 

13. Ερώτηση: 
Παρακαλώ όπως μας απαντήσετε για ποιο λόγο οι από τις εισροές να 
αφαιρείται τος σύνολο των εκροών και να μη υπάρχει εξαίρεση των παγίων 
στοιχείων που αποκτήθηκαν τόσο από το εσωτερικό, όσο και ως ενδοκοινοτικά 
αγαθά. 
Με αυτό το δείκτη λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν επενδύουν σε πάγια με ιδία κεφάλαια. Το κριτήριο Α1 δεν αποτελεί 
απόδειξη υγειούς / αναπτυσσόμενης εταιρίας. 
Επίσης, Η ποσοστιαία διαφορά εκροών – εισροών μεταξύ 60,1%-70% έχει 
καταχωρηθεί 2 φορές, με δύο διαφορετικές βαθμολογίες.
Απάντηση:
Βλ. Απάντηση ερώτησης 7.

14. Ερώτηση: 
Έχουμε επιχείρηση με ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι. Θα 
δημιουργήσει αυτό κάποιο πρόβλημα στην υλοποίηση του προγράμματος; 
Πρέπει να προσέξουμε κάτι σχετικά με τους ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι και 
τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;
Σχετικά με το Α2 κριτήριο. Γίνεται αναφορά «Αξιολογείται το ποσοστό 
αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων» Μπορεί κάποιος να αιτηθεί 
ενίσχυση μικρότερη από την προβλεπόμενη του χάρτη;
Είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης DNSH για την υποβολή της αίτησης; 
Την Υπεύθυνη Δήλωση  του παραρτήματος 12 την υπογράφει υποχρεωτικά 
μηχανικός;
Οι συμπλήρωση του πεδίου 7 (αφορά την απασχόληση) γιατί είναι απαραίτητη 
αφού δεν αναφέρονται πουθενά στην προκήρυξη και δεν υπάρχει κανενός 
είδους δέσμευση; Τα στοιχεία απασχόλησης έχουν δοθεί στο πεδίο 6. Το πεδίο 
εξαγωγές γιατί πρέπει να συμπληρωθεί αφού δεν υπάρχει βαθμολογία ή 
δέσμευση; Τα πεδία 10.1, 10.3, 10.5, 10.6 και 13 γιατί πρέπει να συμπληρωθούν 
αφού δεν βαθμολογούνται; Μοναδικό πεδίο σημασίας θα πρέπει να είναι αυτό 
στο οποίο τεκμηριώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφορών για την τεκμηρίωση των δαπανών που 
περιλαμβάνονται στο έργο;
Απάντηση:
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική 
επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 
σύμφωνα με το Παράρτημα 4 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ.
Ναι, παρέχεται η δυνατότητα κάποιος να αιτηθεί ενίσχυση μικρότερη από την 
προβλεπόμενη στο Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα την 
περίοδο 2022-2027.

Σύμφωνα με το σημείο 16 του Παραρτήματος 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 12 συνοδευόμενη από την 
αιτιολόγηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
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βλάβης. Η Υπεύθυνη Δήλωση  του παραρτήματος 12 υπογράφεται 
υποχρεωτικά από Μηχανικό.
Το πεδίο 7 απαιτείται για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης. Τα 
πεδία 10.1 και 10.2 είναι υποχρεωτικά γιατί αφορούν την επιχείρηση και την 
περιγραφή της επένδυσης. Τα πεδίο 10.3 και 10.5 απαιτούνται για την ανάδειξη 
της ωριμότητας της επένδυσης
Στο παράρτημα 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ σημείο 4, απαιτείται 
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού ) Ε4 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών), ΑΠΔ (αποδεικτικό 
κατάθεσης και ανάλυση) για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 
που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  ή για 
όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση.  Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & 
Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα 
αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που 
απασχολήθηκε και για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές ή για όσα έτη 
υφίσταται η επιχείρηση.
Στο Παράρτημα 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ στο σημείο 13 αναφέρεται η 
υποβολή προσφορών/Προτιμολογίων με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά 
είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα

15. Ερώτηση
Στην περίπτωση της υφιστάμενης δραστηριότητας, μπορεί να υποβληθεί 
αίτημα επιχορήγησης σε νέα εγκατάσταση (εντός της ιδίας Περιφέρειας);
Απάντηση:
Ναι, τηρώντας τον όρο για την υποβολή έως ενός επενδυτικού σχεδίου ανά 
Α.Φ.Μ. και ανά Περιφέρεια. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα 
(επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, 
απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.

16. Ερώτηση
Στην περίπτωση που υφιστάμενος φορέας με επιλέξιμο κωδικό 
δραστηριότητας κάνει προσθήκη νέου κωδικού δραστηριότητας πριν την 
υποβολή της πρότασης, μπορεί να αιτηθεί επιχορήγηση και για τις δύο 
δραστηριότητες (υφιστάμενο και νέο ΚΑΔ);
Απάντηση:
Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, αποτελεί ο όρος να 
υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, 
από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της 
δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.

17. Ερώτηση
Σύμφωνα με το κριτήριο «Α.2: Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης»:
1. Aξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη 
ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 
2. Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει ως εξής: αιτούμενη ενίσχυση Χ%: 
(100- Χ)/10.
Έστω επένδυση μικρής επιχείρησης που υλοποιείται στην Κ. Μακεδονία και 
αφορά στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων είναι 70%.
Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί η επιχείρηση να δηλώσει ότι επιθυμεί π.χ. 
να λάβει επιχορήγηση 35% επί του ενισχυόμενου ΠΥ της επένδυσης, ώστε 



Πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Χ%=50%, συνεπώς (100-50)/10=5 και με δεδομένο ότι ο συντελεστής 
στάθμισης του κριτηρίου είναι 30% να λάβει βαθμολογία 15 βαθμούς;
Υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και παραδείγματα 
αναφορικά με τον πως πρακτικά υπολογίζεται η βαθμολογία στο συγκεκριμένο 
κριτήριο

Απάντηση:
Βλ. Απάντηση ερώτησης 12.

18. Ερώτηση
Στη σελίδα 56 του Οδηγού της Δράσης αναφέρεται ότι:
Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει 
προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 20% 
του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού….
Αντίστοιχα στη σελίδα 57 του Οδηγού της Δράσης αναφέρεται ότι:
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις 
υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης με δαπάνες 
που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά επιχορηγούμενης 
δαπάνης, ποσοστό στο οποίο δύνανται να περιλαμβάνονται προκαταβολές σε 
προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού…..
Με βάση τα ανωτέρω, το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 
μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα 
υπερβαίνουν το 20% ή το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού;
Απάντηση:
Στα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, δύνανται να 
περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα 
υπερβαίνουν το 20% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού. (τροποποίηση)

19. Ερώτηση
Επιχείρηση με ημερομηνία σύστασης 26/10/2020 έχει κλείσει (2) διαχειριστικές 
χρήσεις 31/12/2020 και 31/12/2021
- Εντάσσεται ως ΝΕΑ ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ επιχείρηση σύμφωνα με τον οδηγό του 
Προγράμματος ; 
- Ως κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις νοούνται οι πλήρεις δωδεκάμηνες 
διαχειριστικές χρήσεις ;
Απάντηση:
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση εντάσσεται ως υφιστάμενη.
Βλ. Απάντηση ερώτησης 1a.

20. Ερώτηση
Στα πλαίσια της δράσης "Έξυπνη Μεταποίηση" θα θέλαμε να σας θέσουμε τα 
ακόλουθα ερωτήματα - παρατηρήσεις:
1. Α1 Κριτήριο Αξιολόγησης:
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι ο τύπος υπολογισμού για το εν λόγω 
κριτήριο είναι:
Αν όντως είναι ο τύπος υπολογισμού αυτός για το εν λόγω κριτήριο 
αξιολόγησης, όλες οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις το 2021, 
λαμβάνουν χαμηλότερη βαθμολογία. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παρά την 
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δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω covid-19 συνέχισαν να επενδύουν 
(πάγιο εξοπλισμός - μηχανήματα - κτίρια), οπότε και αποκλειστικά λόγω των 
επενδύσεων αυτών στο εν λόγω κριτήριο θα λάβουν την μικρότερη δυνατή 
βαθμολογία! Μάλιστα η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού ελαχιστοποιεί τις 
πιθανότητες να ενταχθούν οι επιχειρήσεις αυτές στην δράση αυτή. Αντί να 
υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις που επενδύουν, καταδικάζονται με το 
συγκεκριμένο κριτήριο.
Θεωρούμε ότι στον υπολογισμό αυτό δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
πεδίο 362 "Αγορές και εισαγωγές επενδυτικών αγαθών (πάγια), το οποίο 
προσμετράται στο πεδίο 367. Ήτοι αντί για {πεδίο 367 α' + β' + γ' + δ' τρίμηνο 
2021}, θα έπρεπε να υπάρχει το αποτέλεσμα της διαφοράς {πεδίο 367 α' + β' + 
γ' + δ' τρίμηνο 2021 - πεδίο 362 α' + β' + γ' + δ' τρίμηνο 2021}. Με τον τρόπο 
αυτό θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης και όχι οι 
επενδύσεις που πραγματοποιεί και θα αποσβεστούν στην πορεία των ετών. 
2. Α2 Κριτήριο Αξιολόγησης
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε αν μια επιχείρηση εδρεύει στην Κεντρική 
Μακεδονία και στο επενδυτικό της σχέδιο συμπεριλάβει αποκλειστικά 
μηχανολογικό εξοπλισμό, οπότε η επιδότηση ανέλθει σε 70%, η βαθμολογία 
στο κριτήριο αυτό είναι 3.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (παράρτημα 12): 
θα πρέπει να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση απλώς ή θα πρέπει να υπάρχει 
κάποια αιτιολογική μελέτη; Μπορούν να δοθούν παραδείγματα;
Απάντηση:
1. Βλ. Απάντηση ερώτησης 7.
2. Βλ. Απάντηση ερώτησης 12.

21. Ερώτηση
Θα παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε ορισμένα ερωτήματα τα οποία 
προέκυψαν έπειτα από μελέτη της Πρόσκλησης του προγράμματος «ΕΞΥΠΝΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ».
1. Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης που 
αποτυπώνονται στην παράγραφο I.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και συγκεκριμένα στη  σελίδα 30 της Πρόσκλησης, 
αναγράφεται και ο όρος η επιχείρηση να μην είναι προβληματική. Η παραπάνω 
προϋπόθεση, σε ποιο έτος θα ελεγχθεί; Το παραπάνω ερώτημα προκύπτει διότι 
σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα υπάρχει διευκρίνιση ότι μπορούν 
κατά παρέκκλιση να απευθύνονται και σε επιχειρήσεις που δεν ήταν 
προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές 
κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
2. Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης που 
αποτυπώνονται στην παράγραφο I.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και συγκεκριμένα στη  σελίδα 30 της Πρόσκλησης, 
αναγράφεται η προϋπόθεση: "Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ 
άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή 
ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται".  Η 
εν λόγω άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει την κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης ή όλους τους ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή μόνο τους ΚΑΔ που θα 
δηλωθούν ως ΚΑΔ επένδυσης; Επίσης, αρκεί να υποβληθεί κάποιο έγγραφο 
αδειοδότησης για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή θα πρέπει να υποβληθούν 
σχετικά έγγραφα για όλες τις ενεργές εγκαταστάσεις της επιχείρησης; 
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Αντίστοιχα, παρακάτω αναφέρεται ότι "Η εξέταση της έκδοσης της άδειας 
λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας , θα 
πραγματοποιηθεί πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης ή πριν το αίτημα 
προκαταβολής". Θα εξεταστεί η έκδοση άδειας λειτουργίας για όλους τους 
ενεργούς ΚΑΔ του υποκαταστήματος ή μόνο για αυτούς που έχουν δηλωθεί 
ως ΚΑΔ επένδυσης;
3. Στην παράγραφο I.1.6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και συγκεκριμένα στην 
σελίδα 35 της Πρόσκλησης, αναφέρεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες 
περιφερειακών ενισχύσεων συμπεριλαμβάνονται: «ζ) Άυλα στοιχεία 
ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και 
αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας», ενώ στην σελίδα 39 στην κατηγορία επιλέξιμων 
δαπανών 5.1.2 αναγράφεται : «Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού 
(συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι 
ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.». Θα παρακαλούσαμε να μας 
διευκρινίσετε ποιο από τα δύο είναι το ορθό και συγκεκριμένα εάν το κόστος 
αδειών SaaS αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
4. Στο σημείο ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της παραγράφου I.
1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και συγκεκριμένα 
στη σελίδα 41 της Πρόσκλησης, αναγράφεται «Δεν αποτελούν επιλέξιμες 
δαπάνες : Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή 
παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο». 
Παρακαλούμε να δώσετε ένα παράδειγμα για την κάθε περίπτωση.
5. Στην παράγραφο I.1.7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ και συγκεκριμένα στη 
σελίδα 44 της Πρόσκλησης αναγράφεται «Το σύνολο των παραστατικών 
δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία λήξης του έργου. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να έχει γίνει είτε 
μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να πιστοποιηθούν οι 
σχετικές δαπάνες, είτε το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα μετά από τη λήξη του 
έργου με την υποβολή της τελικής έκθεσης». Στην παράγραφο I.1.12.1 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και συγκεκριμένα στη σελίδα 61 της 
Πρόσκλησης, αναγράφεται «Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει 
εξοφληθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και πριν από την τελική έκθεση 
επαλήθευσης-πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 24 μήνες από 
την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου». Τελικά, ποια είναι η 
καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των παραστατικών των δαπανών, που θα 
ενσωματωθούν στο αίτημα τελικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης;
6. Στο σημείο Β. Επαλήθευση πράξεων της παραγράφου I.1.12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και συγκεκριμένα στην σελίδα 
57 της Πρόσκλησης, αποτυπώνεται ότι: «Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - 
Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που 
αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικά εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού», ενώ σε εδάφιο της σελίδας 59 
αναγράφεται το εξής: «Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά 
στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης με δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά 
επιχορηγούμενης δαπάνης, ποσοστό στο οποίο δύνανται να περιλαμβάνονται 
προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% 
του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.» Θα 
παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε ποιο από τα δύο είναι το ορθό.
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7. Στην παράγραφο I.1.14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ και συγκεκριμένα στη 
σελίδα 66 της Πρόσκλησης, αναγράφεται «Σε περίπτωση που κατά την 
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου δεν είναι 
διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, το έργο παραλαμβάνεται με την 
προσκόμιση, κατ’ ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης 
έκδοσης/ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας. Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια 
είναι υποχρεωτικό να έχει προσκομισθεί από το δικαιούχο στο ΟΕΕ πριν από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του 
έργου. Η άδεια λειτουργίας, δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, να 
προσκομιστεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού 
κι οικονομικού αντικειμένου του έργου, σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται 
για την Καταβολή της Επιχορήγησης. Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει 
εμπρόθεσμα το ΟΕΕ για την έκδοση νέας/ ανανεωμένης άδειας και για 
πιθανές εμπλοκές ή καθυστερήσεις στη διαδικασία». 
1. Στο χωρίο «Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να έχει 
προσκομισθεί από το δικαιούχο στο ΟΕΕ πριν από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του έργου», εννοείται 
ότι αρκεί να προσκομισθεί και η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση 
έκδοσης/ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας πριν από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του έργου; 
2. Το έργο δύναται να ολοκληρωθεί/ πιστοποιηθεί με την προσκόμιση της 
αίτησης έκδοσης/ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας πριν από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του 
έργου και σε κάθε περίπτωση έως και την ημερομηνία λήξης του έργου, και η 
καταβολή της ενίσχυσης να γίνει μόλις εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, εντός έξι 
μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του 
έργου;
8. Στο Παράρτημα 5 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο σημείο 4 των 
δικαιολογητικών υποβολής , ζητείται να προσκομισθούν τα εξής 
δικαιολογητικά: «Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), 
Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) / Ε7 για τα έτη 2019 - 2021 ή 
για όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση». Αναφορικά με το έγγραφο Ε7, απαιτείται 
η προσκόμιση των αρχείων «Αναγγελία λύσης σύμβασης (Εργάνη-Ε7)» ή τα 
έγγραφα «Έντυπο Ε7 - Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.», η υποχρεωτική υποβολή των 
οποίων έχει πλέον καταργηθεί; Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχα αναπτυξιακά 
προγράμματα ζητείται «Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & 
Συντάξεων μαζί με Συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα 
αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που 
απασχολήθηκε, για το σύνολο της απαιτούμενης περιόδου».
9. Στο Παράρτημα 5 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο σημείο 10 των 
δικαιολογητικών υποβολής, αποτυπώνεται ότι για τις συνδεδεμένες ή/και 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζονται τα φορολογικά 
στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί). Θα παρακαλούσαμε να μας 
διευκρινίσετε αν ως έγγραφο Ε5, αναφέρεστε στο έγγραφο Αναγγελία 
οικειοθελούς αποχώρησης (Εργάνη-Ε5) ή στο έγγραφο Δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ε5), το οποίο πλέον προσκομίζεται με το ΕΝΤΥΠΟ Ν. Ομοίως, 
παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε τι αφορά το έγγραφο Ε7, όπως αναφέραμε 
στο προηγούμενο ερώτημα.
10. Στο Παράρτημα 5 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο σημείο 10 των 
δικαιολογητικών υποβολής, αποτυπώνεται ότι για τις συνδεδεμένες ή/και 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζεται «το σύνολο των 
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εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και 
συνδεδεμένες…». Για να τεκμηριωθεί το σύνολο των εργαζομένων, απαιτείται 
για όλες τις συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις να 
προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αφορούν στο απασχολούμενο 
προσωπικό, όπως ορίζονται στο σημείο 4 του πίνακα δικαιολογητικών 
υποβολής (Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και 
ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) / Ε7 για τα έτη 2019 - 2021 ή για 
όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση) ή θα πρέπει το σύνολο των εργαζομένων να 
δηλωθεί με κάποιον διαφορετικό τρόπο;
11. Στο Παράρτημα 6 της Πρόσκλησης, αναφορικά με το βαθμολογούμενο 
κριτήριο Α.1 Μεταβολές στην διαφορά εκροών-εισροών, υπάρχει σφάλμα στις 
κατηγοριοποιήσεις, καθώς για την ποσοστιαία διαφορά 60,1%-70%, 
αναγράφεται ότι λαμβάνει βαθμολογία και 7 και 8 μονάδων. Θα 
παρακαλούσαμε να μας δοθεί η ορθή κατανομή των βαθμών στο 
συγκεκριμένο κριτήριο.
12. Στο Παράρτημα 6 της Πρόσκλησης, αναφορικά με το βαθμολογούμενο 
κριτήριο Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης, θα παρακαλούσαμε να μας 
δώσετε επεξηγήσεις, αλλά και ένα παράδειγμα για το πώς προκύπτει το 
παραπάνω ποσοστό, καθώς δεν είναι εύκολα κατανοητό από την διευκρίνιση 
«ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων».
13. Στο Παράρτημα 7 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στην 1η υπεύθυνη 
δήλωση αναγράφεται ότι: «Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος δεσμεύεται 
ότι η επιχείρηση έχει και θα εξακολουθήσει να έχει την ιδιότητα της 
Μικρομεσαίας Επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 
651/2014». Σε περίπτωση λοιπόν, που επιχείρηση η οποία εντάσσεται στο 
πρόγραμμα μετατραπεί κατά την διάρκεια υλοποίησης σε μεγάλη, θα είναι 
λόγος απένταξης από αυτό;
14. Στην Πρόσκληση του προγράμματος αναγράφεται ότι το επενδυτικό 
σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει σε κάποιον τομέα του Industry 4.0. Θα πρέπει να 
σχετίζονται με αυτόν όλες οι δαπάνες που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο 
ή αρκεί να υπάρχει στόχευση του επενδυτικού σχεδίου σε τουλάχιστον ένα 
τέτοιο τομέα και να πλαισιώνεται και από λοιπές δαπάνες;  Αν ισχύει το 
δεύτερο, υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά 
στο συνολικό προϋπολογισμό οι δαπάνες που σχετίζονται με τεχνολογίες του 
Industry 4.0;
15. Τέλος, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν η Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης θα πρέπει να σφραγιστεί-υπογραφεί από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από τον μηχανικό της εταιρείας.
Απάντηση:
1. Ελέγχεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021
2. Στο παράρτημα 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ σημείο 5 αναφέρεται ότι 
«Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας 
λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων 
προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο 
απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου 
Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές 
διατάξεις.»
3. Είναι επιλέξιμη δαπάνη λογισμικά με άδειες SaaS (τροποποίηση).
4 Περαιτέρω, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες:
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o Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή 
παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου και πριν από την τελική έκθεση επαλήθευσης-
πιστοποίησης (τροποποίηση)
6. Βλ. απάντηση ερώτησης 18.
7. 1. Ναι αρκεί να προσκομισθεί και η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση 
έκδοσης/ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας πριν από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του έργου. 2. Η άδεια 
λειτουργίας, δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, να προσκομιστεί το 
αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού κι οικονομικού 
αντικειμένου του έργου, σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται για την Καταβολή 
της Επιχορήγησης.
8. Στο Παράρτημα 5 σημείο 4 αναφέρεται ότι Καταστάσεις Επιθεώρησης 
Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
τροποποιήσεων αυτών), ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) για τις 
τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  ή για όσα έτη υφίσταται η 
επιχείρηση.  Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με 
συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε 
και για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές ή για όσα έτη υφίσταται η 
επιχείρηση (τροποποίηση).
9. Τροποποίηση Παράρτημα 5
10 Τροποποίηση Παράρτημα 5
11. Βλ. Απάντηση ερώτησης 7.
12. Βλ. Απάντηση ερώτησης 12.
13. Θα επανεξετασθεί και ενδεχομένως λάβει το αντίστοιχο ποσοστό 
ενίσχυσης.
14 Το επενδυτικό σχέδιο είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και 
εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους  ακόλουθους στόχους:
• Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου 
όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας 
(Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis)
• Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), 
όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems 
(MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
• Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων 
γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, 
όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη 
χρήση εξοπλισμού παραγωγής.
15 Νόμιμο εκπρόσωπο

22. Ερώτηση
Καλησπέρα σας,
Παρακάτω παρατίθενται κάποια ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα ‘Έξυπνη 
Μεταποίηση’:
1. Μπορεί μια επιχείρηση στο επενδυτικό της σχέδιο να περιλαμβάνει 
δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε 2 τόπους 
υλοποίησης (πχ κεντρικό και υποκατάστημα)? Σημειώνεται ότι οι 2 τόποι 
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υλοποίησης βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια και στην ίδια Περιφερειακή 
Ενότητα.
2. Μπορεί το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης να αφορά τη δημιουργία 
υποκαταστήματος (ίδρυση νέας μονάδας) στην ίδια Περιφέρεια που βρίσκεται 
και η  έδρα της? 
3. Ο ΚΑΔ 10.41.23.02 «Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων 
ελαιούχων σπόρων» είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο εν λόγω πρόγραμμα, αλλά το 
ελαιόλαδο είναι στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης). Η παραπάνω δραστηριότητα 
(ελαιουργείο) είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα της Έξυπνης Μεταποίησης’?
4. Ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου (κύριος ΚΑΔ 10.41.99.02 ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ’) είναι επιλέξιμη 
δραστηριότητα στο πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» ή εμπίπτει στους μη 
επιλέξιμους κλάδους που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.1.5 ‘ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ’ και στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης;
5. Πως υπολογίζεται το υποκριτήριο Α.2 ‘Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης’?
Απάντηση:
1. Ναι. Η ένταση ενίσχυσης προσδιορίζεται στο σχετικό πίνακα καθορισμού 
έντασης ενίσχυσης ανά Περιφέρεια.
2. Ναι. 
Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:
● Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση 
υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο 
πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο
● Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας 
δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης 
δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό 
σχέδιο. Να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την 
οποία χρηματοδοτούνται Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει 
υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
3. Ο ΚΑΔ εξαιρείται από τη δράση «‘Έξυπνη Μεταποίηση» γιατί εντάσσεται 
στου Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4. Ο ΚΑΔ εξαιρείται από τη δράση «‘Έξυπνη Μεταποίηση» γιατί εντάσσεται 
στου Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες οι κάτωθι 
επιχειρήσεις:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 
των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν 
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
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δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες 
χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή 
με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 
δραστηριότητα,
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί 
των εισαγόμενων.
στ) ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον 
τομέα του άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών 
καθώς και οι ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή 
υποδομή, ούτε οι ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας, 
εκτός από τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές
ζ) ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 
ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3(δ) του άρθρου 1 του ΓΑΚ.
5. Βλ. Απάντηση ερώτησης 12.

23. Ερώτηση
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Σας παραθέτουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με την δράση «ΕΞΥΠΝΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0».
1. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη Φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης στην κατηγορία 2.Μηχανήματα-εξοπλισμός;
2. Ο ΚΑΔ τον 46.34.12 εμπίπτει στους περιορισμούς του παραρτήματος Ι της 
ΣΛΕΕ; Εάν ναι, επιχείρηση με επιλέξιμη κύρια ΚΑΔ (52.29.13.03) και 
δευτερεύουσα ΚΑΔ  46.34.12, μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση 
χρηματοδότησης;
3. Σύμφωνα με τον πίνακα επιλέξιμων δαπανών ΚΑΔ του παραρτήματος 4 της 
πρόσκλησης ,είναι επιλέξιμος ο τομέας με ΚΑΔ 11 (ποτοποιία). Επιχείρηση με 
κύρια τεταρτοβάθμια ΚΑΔ 11.02.11 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ) μπορεί αν προχωρήσει σε άιτηση χρηματοδότησης εφόσον η 
πρωτοβάθμια ΚΑΔ 11 είναι στο πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ;  Αποτελεί λόγω 
απόρριψης της αίτησης το κεφάλαιο 22.05 (Οίνοι εκ νωπών σταφυλών) που 
αναγράφεται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ;
4. Η επιχορήγηση που θα προκύψει από την δράση είναι φορολογητέα;
Απάντηση:
1. Η δαπάνη Φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν συνάδει με το χαρακτήρα του 
προγράμματος. Είναι επιλέξιμες δαπάνες στην κατηγορία 2. Μηχανήματα – 
Εξοπλισμός είναι η προμήθεια - μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία νέων 
σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού 
εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, 
διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης 
επιχείρησης.
2.3. 4. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 
ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. 
Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως ορίζονται 
στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα 2 της 
παρούσας Πρόσκλησης).
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Επισημαίνεται ότι στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες οι κάτωθι 
επιχειρήσεις:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 
των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν 
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες 
χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή 
με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 
δραστηριότητα,
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί 
των εισαγόμενων.
στ) ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον 
τομέα του άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών 
καθώς και οι ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή 
υποδομή, ούτε οι ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας, 
εκτός από τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές
ζ) ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 
ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3(δ) του άρθρου 1 του ΓΑΚ.
4. Όχι

24. Ερώτηση
Καλησπέρα σας,
Παρακάτω παρατίθενται κάποια ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα ‘Έξυπνη 
Μεταποίηση’:
1. Όσον αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, πρέπει να γίνει μόνο με 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή δανεισμό, όπως αναφέρεται στο 
δικαιολογητικό Νο.13 του Παραρτήματος 5; Δε μπορεί να αποδειχθεί με μέσα 
υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, όπως σε άλλα 
προγράμματα (πχ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας;) Μπορεί για παράδειγμα 
να προσκομιστεί Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό 
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος;
2. Στο κριτήριο Α.3 ‘Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (ΡΜΚΕ)’ 
αναφέρει «-100% <ΡΜΚΕ≤ -70%: 10». Μήπως αντί για «10», θα έπρεπε να έχει 
την τιμή «1», αφού «10» θα πάρει αν ΡΜΚΕ>20%;
Απάντηση:
1. Στο σημείο 15 του Παραρτήματος 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
αναφέρονται τα δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της 
ιδιωτικής συμμετοχής (τροποποίηση)
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2. Στο κριτήριο Α.3 ‘Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (ΡΜΚΕ)’ και 
στην κλίμακα 100% <ΡΜΚΕ≤ -70%: 1 

25. Ερώτηση
Σχετικά με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς 
δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», 
θα θέλαμε να κάνουμε τις κάτωθι ερωτήσεις:
 
1.      Στη σελίδα 35 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι είναι επιλέξιμες ως 
Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως 
απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
ενώ στη σελίδα 39 ότι είναι επιλέξιμες δαπάνες στην κατηγορία 5.1.2 Κόστη 
Αδειών χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Τελικά τι 
ισχύει; Είναι επιλέξιμες οι άδειες SaaS;
2.      Στη σελίδα 56 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι το Αίτημα Ενδιάμεσης 
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε 
προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικά 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στη σελίδα 57 της 
Πρόσκλησης αναφέρεται ότι η διοικητική επαλήθευση διενεργείται 
υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης 
– Πιστοποίησης με δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της 
συνολικά επιχορηγούμενης δαπάνης, ποσοστό στο οποίο δύνανται να 
περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα 
υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού. Τελικά ποιο από τα δύο πεδία ισχύει;
3.      Εξηγήστε μας αν μπορείτε πως θα λειτουργεί και θα αξιολογηθεί το 
κριτήριο Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης (Αξιολογείται το ποσοστό 
αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων) καθώς το ποσοστό αιτούμενης 
ενίσχυσης ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος επιχείρησης είναι σταθερό και 
προκύπτει από τον Πίνακα στη σελίδα 43 της Πρόσκλησης
4.      Στο κριτήριο Α.1 Μεταβολές στην διαφορά εκροών -εισροών, 
αξιολογείται η μεταβολή της επιχείρησης στην ποσοστιαία διαφορά εκροών 
εισροών. Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό 
κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2021 
αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση 
ΦΠΑ) του έτους 2021, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του 
έτους 2021. Πως θα εξετάζεται το κριτήριο αυτό καθώς οι Περιοδικές 
Δηλώσεις ΦΠΑ του έτους 2021 δεν περιλαμβάνονται στα Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος 5;
5.      Η δημιουργία λογισμικού custom made για τις ανάγκες των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το οποίο θα κατασκευαστεί από 3η εταιρεία 
– προμηθευτή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των 
γραμμών παραγωγής της επιχείρησης, είναι επιλέξιμη δαπάνη για το 
Πρόγραμμα;
6.      Η αγορά εξοπλισμού, όπου θα τοποθετηθούν συστήματα αυτοματισμού 
και ρομποτικά συστήματα σε υφιστάμενο μηχάνημα της επιχείρησης για να 
προσδώσει ψηφιακή αναβάθμιση του μηχανήματος για τον αυτοματισμό της 
γραμμής παραγωγής,  είναι επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα;
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Απάντηση:
1. Βλ. απάντηση ερώτησης 21.3.
2. Βλ. απάντηση ερώτησης 18.
3. Βλ. απάντηση ερώτησης 12.
4. Τροποποίηση Παράρτημα 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_5_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
5. Στην κατηγορία επιλέξιμων δαπανών 5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της 
αύξησης της χρήσης ΤΠΕ, περιλαμβάνεται τα κόστη Αδειών χρήσης 
λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα 
υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης 
λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, / CPU κ.τ.λ. 
Τα λογισμικά δύναται να αφορούν σε:
● αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών 
διαδικασιών.
● ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.
● διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα..
● εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της 
επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
● διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.
6. Βλ. Απάντηση ερώτησης 23.2.

26. Ερώτηση
Θα παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε το παρακάτω ερώτημα το οποίο 
προέκυψε έπειτα από μελέτη της Πρόσκλησης του προγράμματος «ΕΞΥΠΝΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ».
Στο Παράρτημα 5 της Πρόσκλησης, στο σημείο Β των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ένταξης νέων επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων που μέχρι 
31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις, αναγράφεται ότι 
προσκομίζονται δικαιολογητικά του προσωπικού της επιχείρησης για όσα έτη 
υφίσταται και οικονομικά στοιχεία για το σύνολο των κλεισμένων 
διαχειριστικών της χρήσεων. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μιας επιχείρησης η οποία χαρακτηρίζεται ως 
νέα, οι οποίες συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες ωστόσο είναι υφιστάμενες 
σύμφωνα με τον διαχωρισμό που γίνεται στην πρόσκληση του προγράμματος, 
θα πρέπει να προσκομίζεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τις ίδιες χρήσεις που υποβάλλονται για την προς επιδότηση επιχείρηση ή θα 
πρέπει να υποβάλλονται και για τις τρεις τελευταίες χρήσεις όπως 
αναγράφεται στο σημείο Α των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης 
υφιστάμενων επιχειρήσεων;
Απάντηση:
θα πρέπει να προσκομίζεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τις ίδιες χρήσεις που υποβάλλονται για την προς επιδότηση επιχείρηση.

27. Ερώτηση
Παρακαλώ για την απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων:
• Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής θα μπορούσε να γίνει με ίδια κεφάλαια και 
με δανεισμό; Ή θα πρέπει να επιλεγεί ένας τρόπος κάλυψης.
• Στο κεφάλαιο Ι.1.8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» (σελ. 45) αναφέρεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα 
πρέπει να αποστέλλονται με ψηφιακή υπογραφή. Θα μπορούσε η επικύρωση 
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μέσω gov.gr ή η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω gov.gr να θεωρηθεί 
ψηφιακή υπογραφή; Ή θα πρέπει να υπάρχει η ψηφιακή υπογραφή, που 
δημιουργείται μέσω της ΑΠΕΔ;
• Σε περίπτωση που ένας ΚΑΔ, δεν χαρακτηρίζεται ως ΚΥΡΙΟΣ ή ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ 
αλλά ως ΛΟΙΠΟΣ, μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμο ΚΑΔ;
Απάντηση:
Στο σημείο 15 του Παραρτήματος 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ αναφέρονται 
τα δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής
Δύναται η επικύρωση να πραγματοποιείται μέσω gov.gr ή η ψηφιακή βεβαίωση 
εγγράφου μέσω gov.gr να θεωρηθεί ψηφιακή υπογραφή.
Δεν δύναται να αποτελέσει ο λοιπός ΚΑΔ της επιχείρησης επιλέξιμος.

28. Ερώτηση: 
Στο κριτήριο αξιολόγησης Α.1 Μεταβολές στην διαφορά εκροών – εισροών και 
συγκεκριμένα στην ανάλυση της βαθμολογίας ανάλογα με την ποσοστιαία 
διαφορά εκροών- εισροών, αναφέρεται: 
• Όταν η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι <10% ή ο συνολικός    

κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2021 είναι μηδενικός, τότε λαμβάνουμε 
την τιμή 1 

• Όταν η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι 10,1% - 20%, τότε    
λαμβάνουμε την τιμή 2 

Παρακαλώ ενημερώστε μας τι γίνεται στην περίπτωση που η ποσοστιαία 
διαφορά είναι 10% ακριβώς. Τι τιμή θα πάρει το κριτήριο αυτό;
Απάντηση:

Σύμφωνα με το Παράρτημα 6 Κριτήρια Αξιολόγησης, στην περίπτωση που η 
ποσοστιαία διαφορά είναι 10% στο κριτήριο αξιολόγησης Α.1 Μεταβολές στην 
διαφορά εκροών – εισροών, τότε λαμβάνει την τιμή 1. (Τροποποίηση 
Παράρτημα 6 Κριτήρια Αξιολόγησης)

29. Ερώτηση: 
Στα πλαίσια του νέου προγράμματος "Έξυπνη Μεταποίηση", θα ήθελα να μου 
διευκρινίσετε αν μπορεί να ενταχθεί η δραστηριότητα παραγωγής 
βιοκαυσίμων ή κάποια παραπλήσιά της.
Απάντηση:
Στο Παράρτημα 4 Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ, αναφέρονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ 
στο πρόγραμμα.

30. Ερώτηση: 
Τα λογισμικά με άδειες SaaS είναι επιλέξιμα; Καθώς στην σελίδα 35 από 167 
αναφέρεται «ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού 
(εξαιρούνται οι άδειες SaaS)» ενώ στην σελίδα 39 αναφέρει «Κόστη Αδειών 
χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS)»;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 21.3.

31. Ερώτηση: 
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Στα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ποιο ποσοστό 
προκαταβολών σε προμηθευτές είναι αποδεκτό 20% ή 50% (σελίδα 56 και 57 
αντίστοιχα);
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 18.

32. Ερώτηση: 
Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό; Δεν 
αναφέρεται στα δικαιολογητικά αλλά απαιτείται στα στοιχεία αξιολόγησης
Απάντηση:
Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό.
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

33. Ερώτηση
Στα κριτήρια αξιολόγησης «το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης» πως ακριβώς 
υπολογίζεται; Π.χ. για μία πολύ μικρή επιχείρηση της Κεντρικής Μακεδονίας 
που δηλώνει 240.000 στις δαπάνες του άρθρου 14 και 30.000 στις δαπάνες 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 30.000 στις δαπάνες κατάρτισης 
Απάντηση:
Το ανώτερο ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης για μία πολύ μικρή επιχείρηση της 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι 70%, σύμφωνα με το χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων. Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι Χ% τότε 
λαμβάνει τιμή σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η αιτούμενη ενίσχυση 
είναι 70% της μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει τιμή 
30/10=3. 

34. Ερώτηση
Τα «δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης» (Νο.12 στη λίστα 
απαιτούμενων δικαιολογητικών) σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρονται;
Απάντηση:
Στο παράρτημα 5 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης 
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

35. Ερώτηση
Στο έντυπο υποβολής και συγκεκριμένα στην οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης ζητούνται οι εξαγωγές της τελευταίας τριετίας. Οι εξαγωγές δεν 
αποτελούν στοιχείο αξιολόγησης και δεν ζητούνται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά;
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_11_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

36. Ερώτηση
Στα δικαιολογητικά Συμμετοχής ζητάτε να προσκομίσουμε Ισολογισμούς, δεν 
διευκρινίζετε όμως την μορφή που θέλετε, θέλετε τον δημοσιευμένο από το 
ΓΕΜΗ; θέλετε τον Ισολογισμό με σφραγίδα του λογιστή; Θέλετε τον 
Ισολογισμό με σφραγίδα της επιχείρησης; Κάτι άλλο;
Απάντηση:
Δημοσιευμένο από το ΓΕΜΗ (τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ένταξης)
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37. Ερώτηση
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής ζητάτε Ε1, το Ε1 είναι ατομικό οικονομικό 
στοιχείο, θα πρέπει να προσκομίζουμε τα Ε1 όλων των μετόχων στις 
εταιρείες; 
Απάντηση:
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

38. Ερώτηση
Για τις ατομικές επιχειρήσεις ζητάτε Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών, εφόσον 
προσκομίζουμε τα στοιχεία TaxisNet που καλύπτει τα στοιχεία που χρειάζεστε, 
για ποιο λόγο; Οι εφορίες δέχονται μόνο με ραντεβού και σε πολλές 
περιπτώσεις ο χρόνος είναι πάνω από δύο μήνες για να εκδοθεί αυτό, εφόσον 
στην δράση η ένταξη γίνεται κατά προτεραιότητα, αυτό δημιουργεί αδυναμία 
στις ατομικές επιχειρήσεις ως προς την συμμετοχή τους στην δράση. 
Απάντηση:
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

39. Ερώτηση
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του α/α 6 και α/
α 10, Θα πρέπει να προσκομίσουμε για την αιτούσα επιχείρηση απλώς το Ε3 για 
Β κατηγορίας βιβλία και για τις συνδεδεμένες αυτών Ε1, Ε3, Ε5, Ε7 και 
Ισολογισμούς; Για τις συνδεδεμένες δεν θα πρέπει να προσκομίσουμε ΑΠΔ, με 
τα αποδεικτικά υποβολής τους,   τις αναλύσεις τους, τους Ε4 (Ετήσιους, 
Τροποποιητικούς και Συμπληρωματικούς) μαζί με κάποια Ετήσια Μισθοδοτική 
Κατάσταση; Επίσης δεν διευκρινίζετε  για το πεδίο α/α 10 (δικαιολογητικά 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, για ποια έτη θέλετε να σας προσκομίσουμε 
οικονομικά στοιχεία. Θα θέλαμε να μας υποδείξετε. 
Απάντηση:
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

40. Ερώτηση
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής ζητάτε το έντυπο Ε7, το έντυπο αυτό έχει 
καταργηθεί, δεν το διαθέτει πλέον καμία επιχείρηση, τι ακριβώς πρέπει να σας 
προσκομίσουμε ως ισοδύναμο δικαιολογητικό; Θα σας κάλυπτε μια ετήσια 
μισθοδοτική κατάσταση, που να εμφανίζει τις ημέρες εργασίας με την 
υπογραφή του λογιστή ή και της επιχείρησης; Στους Πίνακες Προσωπικού (Ε4, 
θέλετε μόνο τον ετήσιο ή και τους τροποποιητικούς - Συμπληρωματικούς ώστε 
να έχετε στοιχεία ωραρίου για κάθε εργαζόμενο; Σε περίπτωση που κάποιος 
εργαζόμενος δεν εμφανίζεται σε Πίνακα Προσωπικού, εναλλακτικά μα 
καλύπτει αναγγελία πρόσληψης του;
Απάντηση:
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

41. Ερώτηση
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται ως δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων με α/α 12, την προσκόμιση 
Μητρώου Παγίων, Προσυμφώνων Πωλήσεων, και Αδειών, ενώ στον πίνακα με 
τα βαθμολογούμενα κριτήρια δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κριτήριο που με 
κάποιο τρόπο να συνδέει αυτά τα δικαιολογητικά με κάποιο τρόπο 
αξιολόγησης - βαθμολόγησης.   Θα βαθμολογηθούν με κάποιο τρόπο; Θα 
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πρέπει εν τέλει να τα προσκομίσουμε; Αν ναι, με ποια μορφή; Με σφραγίδα του 
λογιστή; Με σφραγίδα της επιχείρησης; 
Απάντηση:
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

42. Ερώτηση
Αναφορικά με τις άδειες, πως ακριβώς συνδέονται με τα κριτήρια 
βαθμολόγησης; Το προσύμφωνα πώλησης; Στο υπόδειγμα του Εντύπου 
Υποβολής Εμφανίζονται πεδία που απαιτούν να συμπληρώσουμε τα στοιχεία 
αυτά. Σας παρακαλούμε διευκρινίστε μας επ' ακριβώς.
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_11_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

43. Ερώτηση
Στο υπόδειγμα του εντύπου υποβολής έχετε πεδίο να συμπληρωθούν στοιχεία 
για τις εξαγωγές της επιχείρησης, ενώ δεν υπάρχει παραδοτέο για την 
διασταύρωση  των εξαγωγών, εφόσον δεν είναι κριτήριο αξιολογούμενο, και 
δεν υπάρχει κάποιο παραδοτέο, τι ακριβώς πρέπει να ζητήσουμε από τους 
επενδυτές;
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_11_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

44. Ερώτηση
Το βαθμολογούμενο κριτήριο Α2 είναι εντελώς ασαφές πως θα βαθμολογηθεί. 
Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε πιο αναλυτικά τον τύπο για τον ορθό υπολογισμό 
του κριτηρίου.
Απάντηση:
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι Χ% τότε λαμβάνει τιμή 
σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η αιτούμενη ενίσχυση είναι 70% της 
μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει τιμή 30/10=3. 

45. Ερώτηση
Στα υποδείγματα των υπευθύνων δηλώσεων του οδηγού στο Υπόδειγμα Β 
στην αρχή της Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν αναφέρετε με ποιό/ά άρθρα του Καν. 
(ΕΕ)651/2014 τις προϋποθέσεις πρέπει να είμαστε συμμορφωμένοι, θα θέλαμε 
να μας υποδείξετε με ποιούς.
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_7_ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

46. Ερώτηση
Στην Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα Β, στον πίνακα 5 "Πίνακας Επιχορηγήσεων 
de minimis" ζητάτε να σας αναφέρουμε τις ενισχύσεις που έχει λάβει η 
επιχείρηση από το έτος 2014. Ο κανονισμός de minimis προβλέπει αναφορά 
των ενισχύσεων της τελευταίας τριετίας, ποια έτη τελικά θα πρέπει να 
προσκομίσουμε - αναφέρουμε στην δήλωση; Θα πρέπει να διατηρηθεί το 
κείμενο της δήλωσης με αναφορά στο έτος 2014, ή θα πρέπει να διορθώσουμε 
μόνοι μας το υπόδειγμα, το οποίο έχει λάθος εκ παραδρομής; Εφόσον 
κάνουμε μόνοι μας την διόρθωση, ποιο είναι το ορθό έτος αναφοράς; Το 2019; 
Ομοίως και για τον πίνακα 6 της ίδιας υπεύθυνης δήλωσης.
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_7_ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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47. Ερώτηση
Στο εισαγωγικό κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται αριθμητικώς ότι ο 
ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 250.000 € ενώ ολογράφως ότι ο ελάχιστος 
προϋπολογισμός είναι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. Ποια από τις δύο 
προϋποθέσεις είναι η ορθή για την συμμετοχή κάποιας επιχείρησης στην 
δράση;
Απάντηση:
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ

48. Ερώτηση
Θα υπάρχει δυνατότητα λήψης διευκρινίσεων για την δράση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
ή τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ είτε την γνωστή γραμμή ενημέρωσης του 
ΕΠΑΝΕΚ;
Απάντηση:
Οι Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος (ΦΥ) ορίζονται η Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τη συμβολή της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΟΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

49. Ερώτηση
Α.1 Μεταβολές στην διαφορά εκροών-εισροών: Στην στήλη της βαθμολογίας 
που μπορεί να λάβει το κριτήριο, εμφανίζεται δυο φορές το «Η ποσοστιαία 
διαφορά εκροών εισροών είναι 60,1% -70%» μια με βαθμολογία 7 και μια με 
βαθμολογία 8. Παρακαλώ ενημερώστε μας ποιο από τα δυο ισχύει. 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 7.

50. Ερώτηση
β. Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης: Για την καλύτερη κατανόηση του 
κριτηρίου, παρακαλώ να μας δοθεί ένα αριθμητικό παράδειγμα, για το πως 
υπολογίζουμε το κριτήριο αυτό. 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 44.

51. Ερώτηση
Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ζητείτε να προσκομισθεί η βεβαίωση έναρξης. 
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν αντ’ αυτής, μπορεί να προσκομισθεί η 
εκτύπωση ΚΑΔ από το TaxisNet. 
Απάντηση:
Μπορεί να προσκομισθεί η εκτύπωση ΚΑΔ από το TaxisNet

52. Ερώτηση
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Παρακαλώ να μας 
δοθούν οδηγίες συμπλήρωσης της. Η αιτιολόγηση συμμόρφωσης που 
αναφέρει στην δεύτερη σελίδα της υπεύθυνης δήλωσης είναι κάτι 
διαφορετικό από την έκθεση ελέγχου και την μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας; 
Απάντηση:
Απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 12 συνοδευόμενη από την 
αιτιολόγηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης. Η σχετική μελέτη βιωσιμότητας δεν απαιτείται καθώς αφορά 
επενδύσεις ποσού μεγαλύτερου των € 10 εκατομμυρίων (μη συμπ. ΦΠΑ) που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση.
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53. Ερώτηση
Επιχείρηση, η οποία δεν διαθέτει κωδικοποιημένο καταστατικό, μπορεί να 
καταχωρήσει ως καταστατικό το αρχικό της καθώς και τις τυχόν 
τροποποιήσεις; 
Απάντηση:
(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης)

54. Ερώτηση
Οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, μπορούν να υποβάλλον αίτηση 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; 
Απάντηση:
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και 
ατομικές επιχειρήσεις.

55. Ερώτηση
Η επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ΚΑΔ μετά την έκδοση της πρόσκλησης, 
προκειμένου να είναι επιλέξιμη και να μπορεί να καταθέσει αίτηση; Αν όχι, 
μέχρι πότε θα πρέπει να έχει γίνει η προσθήκη ΚΑΔ. 
Απάντηση:
Δεν μπορεί να προσθέσει ΚΑΔ μετά την έκδοση της πρόσκλησης. Μπορεί να 
προσθέσει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

56. Ερώτηση
Με γνώμονα ότι το λογιστήριο μιας επιχείρησης, αποτελεί μέρος της 
παραγωγικής της διαδικασίας παρακαλώ ενημερώστε μας αν ο εξοπλισμός 
γραφείου (π.χ. Καρέκλες, γραφεία, Ντουλάπες, Ράφια κ.τλ.) είναι επιλέξιμα 
στην κατηγορία Λοιπός Εξοπλισμός. 
Απάντηση:
Ο εξοπλισμός γραφείου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

57. Ερώτηση
Σύμφωνα με την συνημμένη δημοσίευση του εν θέματι προγράμματος, στην 
σελίδα 2 επισημαίνεται ότι «…Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο 
Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών...».
Αυτό τι σημαίνει; Η εταιρεία OBERMEYER HELLAS Ltd, που εδρεύει στο 
κέντρο της Αθήνας, μπορεί να λάβει την ενίσχυση με την συμμετοχή της στην 
πρόσκληση ή όχι;  
Απάντηση:
Εταιρεία που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορεί να λάβει ενίσχυση, 
σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων

58. Ερώτηση
Σχετικά με το βαθμολογικό κριτήριο Α2 το οποίο αντιστοιχεί και στο 30% της 
συνολικής βαθμολογίας της Δράσης. 
Πως γίνεται μια μικρή επιχείρηση με ένταση ενίσχυσης 45% στην Περιφέρεια 
της να λάβει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία στο κριτήριο αυτό;
Απάντηση:
Στην περίπτωση που δεν αιτηθεί καθόλου ενίσχυση.

59. Ερώτηση
Σύμφωνα με το κριτήριο «Α.2: Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης»:
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  Αξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη 
ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Η 
βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει ως εξής: αιτούμενη ενίσχυση Χ%: (100- 
Χ)/10. Έστω επένδυση μικρής επιχείρησης που υλοποιείται στην Κ. Μακεδονία 
και αφορά στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων είναι 70%. Στην 
προκειμένη περίπτωση μπορεί η επιχείρηση να δηλώσει ότι επιθυμεί π.χ. να 
λάβει επιχορήγηση 35% επί του ενισχυόμενου ΠΥ της επένδυσης, ώστε 
Χ%=50%, συνεπώς (100-50)/10=5 και με δεδομένο ότι ο συντελεστής 
στάθμισης του κριτηρίου είναι 30% να λάβει βαθμολογία 15 βαθμούς;  
Υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και παραδείγματα 
αναφορικά με τον πως πρακτικά υπολογίζεται η βαθμολογία στο συγκεκριμένο 
κριτήριο;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 44.

60. Ερώτηση
θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν το συνημμένο προτιμολόγιο  μπορεί να 
ενταχθεί και επιχορηγηθεί (το μηχάνημα και ο βασικός εξοπλισμός του) από το 
πρόγραμμα για μια επιχείρηση με τους επιλέξιμους ΚΑΔ:
 22.22.11.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
22.22.19.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απάντηση:
Η επιχείρηση ανήκει στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

61. Ερώτηση
Επιχείρηση Νομικό πρόσωπο με τη μορφή ΑΕ έχει έδρα Καλλιθέα και 
υποκαταστήματα στις εξής περιοχές Γλυφάδα , Πειραιά, Παιανία , δεδομένου 
ότι από την ενίσχυση εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας 
Αθηνών, θα μπορούσε να υποβληθεί αίτηση με τόπο υλοποίησης 
υποκατάστημα ? πχ του Πειραιά ? 
Απάντηση:
Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 
651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1, άρθρο 18 του τμήματος 2 και άρθρο 31 
τμήματος 5) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ.

62. Ερώτηση
Έχετε σκοπό να αναθεωρήσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος των 2.500 
ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς είναι πολύ μικρό ενώ καλούμαστε 
να διαχειριστούμε επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο κόστος τίθεται 
σε προγράμματα ΕΣΠΑ με μέγιστους π/υ των 100.000 ευρώ. 
Απάντηση:
Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου 
μέχρι του ποσού των 2 .500€ . Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι 
αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

63. Ερώτηση
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Βαθμολογία. Καλό είναι να βγει ένα excel υπολογισμού, θα βοηθήσει στον 
ακριβή υπολογισμό ιδίως για το κριτήριο Α2. 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 44.

64. Ερώτηση
Δαπάνη εγκατάστασης φωτοβολταικών panels είναι επιλέξιμη (πάντα σε 
συνδυασμό με αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που καλύπτει τα 
κριτήρια της δράσης);
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 23.1.

65. Ερώτηση
Εάν μία υφιστάμενη επιχείρηση, προσθέσει νέο ΚΑΔ πριν την υποβολή της 
αίτησης και μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, νέο ΚΑΔ με τον οποίο θέλει 
να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προς χρηματοδότηση, ως ΚΑΔ επένδυσης και 
εφόσον ασφαλώς εμπίπτει  στους επιλέξιμους ΚΑΔ, είναι δυνατόν να το 
πράξει; 
(τηρώντας φυσικά τις προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στον οδηγό της 
Δράσης "Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μία επιχείρηση 
δραστηριοποιείται τόσο σε τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με την 
πρόσκληση όσο και σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ότι 
τηρούν διακριτούς λογαριασμούς και είναι διακριτός ο διαχωρισμός μεταξύ 
των δραστηριοτήτων και των δαπανών εκάστης κατηγορίας, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους 
τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρόσκλησης".)
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 55.

66. Ερώτηση
Έχουμε επιχείρηση με ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι. Θα 
δημιουργήσει αυτό κάποιο πρόβλημα στην υλοποίηση του προγράμματος; 
Πρέπει να προσέξουμε κάτι σχετικά με τους ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι και 
τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;
Απάντηση:
Στο Παράρτημα 4 Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ, αναφέρονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ 
στο πρόγραμμα.

67. Ερώτηση
Σχετικά με το Α2 κριτήριο. Γίνεται αναφορά «Αξιολογείται το ποσοστό 
αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα 
με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων» Μπορεί κάποιος να αιτηθεί 
ενίσχυση μικρότερη από την προβλεπόμενη του χάρτη;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 44.

68.  Ερώτηση
Είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης DNSH  για την υποβολή της αίτησης; 
Την Υπεύθυνη Δήλωση   του παραρτήματος 12 την υπογράφει υποχρεωτικά 
μηχανικός;
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Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 52.

69. Ερώτηση
Οι συμπλήρωση του πεδίου 7 (αφορά την απασχόληση) γιατί είναι απαραίτητη 
αφού δεν αναφέρονται πουθενά στην προκήρυξη και δεν υπάρχει κανενός 
είδους δέσμευση; 
Τα στοιχεία απασχόλησης έχουν δοθεί στο πεδίο 6. Το πεδίο εξαγωγές γιατί 
πρέπει να συμπληρωθεί αφού δεν υπάρχει βαθμολογία ή δέσμευση; Τα πεδία 
10.1, 10.3, 10.5, 10.6 και 13 γιατί πρέπει να συμπληρωθούν αφού δεν 
βαθμολογούνται; Μοναδικό πεδίο σημασίας θα πρέπει να είναι αυτό στο οποίο 
τεκμηριώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων του προγράμματος.
 Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_11_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

70. Ερώτηση
Δεν προβλέπεται η υποβολή προσφορών για την τεκμηρίωση των δαπανών που 
περιλαμβάνονται στο έργο;
 Απάντηση:
Στο Παράρτημα 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ στο σημείο 13 αναφέρεται η 
υποβολή προσφορών/Προτιμολογίων με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά 
είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα

71. Ερώτηση
Σχετικά με το βαθμολογικό κριτήριο Α2 το οποίο αντιστοιχεί και στο 30% της 
συνολικής βαθμολογίας της Δράσης. 
Πως γίνεται μια επιχείρηση να λάβει τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο 
αυτό;
 Απάντηση:
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι μηδενική. 

72. Ερώτηση
Στην ενότητα Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ αναγράφεται ότι οι επενδύσεις 
έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με 
σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη 
οικονομοτεχνική μελέτη, ωστόσο στο Παράρτημα 5 της πρόσκλησης στα 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής δεν αποτελεί απαιτούμενο 
δικαιολογητικό, η επισύναψη Οικονομοτεχνικής μελέτης. Είναι απαιτούμενο 
δικαιολογητικό η σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για το επενδυτικό 
σχέδιο? 
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_11_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

73. Ερώτηση
Στην ενότητα 1.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και 
συγκεκριμένα στο Υποκριτήριο «Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης» 
αναγράφεται ότι αξιολογείται το ποσοστό της αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση 
με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση αναγράφει ότι εάν η αιτούμενη 
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ενίσχυση είναι 0% λαμβάνουμε 10 βαθμούς ενώ εάν η αιτούμενη ενίσχυση 
είναι 100% λαμβάνουμε 0 βαθμούς. Παρακαλώ πολύ όπως διευκρινιστεί το 
παραπάνω βαθμολογικό κριτήριο. Ως αιτούμενη ενίσχυση εννοείται ότι η 
επιχείρηση δύναται να αιτηθεί μικρότερο ποσοστό ενίσχυσης από την μέγιστη 
ένταση ενίσχυσης? (παράδειγμα μια Μικρή σε μέγεθος επιχείρηση, με μέγιστη 
ένταση ενίσχυση 70%, αιτείται ποσοστό 65% αιτούμενης ενίσχυσης).   
 Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 44.

74. Ερώτηση
Στην πρόσκληση υπάρχει εγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης «Ειδικές 
εγκαταστάσεις κτιριακών» η οποία αφορά σε ειδικές εγκαταστάσεις για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρακαλώ πολύ όπως μας δώσετε ορισμένα 
παραδείγματα τέτοιων ειδικών εγκαταστάσεων.
Απάντηση:
Ειδικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους για την αυτοματοποίηση της 
παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, για τον 
ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων, για την υιοθέτηση υπηρεσιών 
cloud computing.

75. Ερώτηση
Στην ενότητα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης και 
συγκεκριμένα στο δικαιολογητικό κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής 
αναφέρει ότι ένας από τους αποδεκτούς τρόπους είναι η χρήση των 
φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον   του νομικού προσώπου 
που μετέχει στο εταιρ ικό /μετοχικό κεφάλαιο . Επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσουμε φορολογηθέντα αποθεματικά του φορέα της επένδυσης 
και όχι του νομικού προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο?
Απάντηση:
O φορέας της επένδυσης δύναται να προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής 
με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού 
προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο

76. Ερώτηση
Σύμφωνα με την πρόσκληση βασική προϋπόθεση αποτελεί η τεκμηρίωση της 
δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής 
συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση 
δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση. Μπορούμε να καλύψουμε την ανωτέρω 
ελάχιστη καταβολής της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής με 
οποιονδήποτε τρόπο που προβλέπει η πρόσκληση (π.χ. Δάνειο, αύξηση 
εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου κ.α.)? Για το υπόλοιπο ποσοστό 75% της ιδίας 
συμμετοχής είναι υποχρεωτική η απόδειξη κάλυψής του, κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης, με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους που ορίζει 
η πρόκληση?
Απάντηση:
Στο Παράρτημα 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ σημείο 15 αναφέρονται 
αναλυτικά η τεκμηρίωση της δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 25% της 
απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

77. Ερώτηση
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Είναι επιλέξιμη η δαπάνη νέου υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος 
απαιτείται λόγω της αύξησης εγκατεστημένης ισχύος η οποία συνδέεται με 
νέο μηχανολογικό εξοπλισμό ενός επενδυτικού σχεδίου; 
Απάντηση:
Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην περίπτωση που ανήκει στις κτιριακές υποδομές 
για τη λειτουργία της επιχείρησης.

78. Ερώτηση
Αν μπορούν να ενταχθούν προς ενίσχυση Ελαιοτριβεία και Μηχανουργεία
Απάντηση:
Στο παράρτημα 4 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ αναφέρονται ρητά οι επιλέξιμοι 
ΚΑΔ

79. Ερώτηση
Αν μπορεί να προστεθεί τώρα (δηλαδή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης) επιλέξιμος ΚΑΔ σε υφιστάμενη επιχείρηση.
Απάντηση:
Μόνο στην περίπτωση που ληφθεί σχετική απόφαση.

80. Ερώτηση
θα ήθελα διευκρινήσεις σχετικά με τους Επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας 
(Ι.1.5 στην πρόσκληση) και συγκεκριμένα για τους μη επιλέξιμους, για το πεδίο 
"δ", επιχείρηση που θέλει να κάνει και εξαγωγές γιατί να μην μπορεί να 
ενταχθεί, και στο πεδίο "ε" τι ακριβώς σημαίνει "τίθεται ως όρος η χρήση 
εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων", δηλαδή δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν εγχώρια αγαθά καθόλου;
Απάντηση:
Στην ενότητα Ι.1.5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ αναφέρονται οι μη 
επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας.

81. Ερώτηση
Στην σελίδα 45 της πρόσκλησης στην ενότητα  I.1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ στην παράγραφο "Υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότηση" αναφέρει: ο νόμιμος εκπρόσωπος επισυνάπτει στο 
ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) Υπεύθυνων Δηλώσεων με ψηφιακή 
υπογραφή, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή 
της αίτησης (Παράρτημα 7 – «Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης».
Μπορεί αντί της ψηφιακής υπογραφής να γίνει γνήσιο υπογραφής στις ΥΔ?
Απάντηση:
Ναι μπορεί να γίνει με γνήσιο υπογραφής στις ΥΔ

82. Ερώτηση
Το πρόγραμμα ως κίνητρο έχει την επιχορήγηση.  Τι λογίζεται ως Αιτούμενη 
ενίσχυση 0% που συγκεντρώνει τη μέγιστη βαθμολογία των 10 βαθμών και ως 
εκ τούτου είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί η βαθμολογία των 40.  Τι λογίζεται 
ως Αιτούμενη ενίσχυση 100%
Απάντηση:
Αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί μέρος της μέγιστης προβλεπόμενης ενίσχυσης. 
Επομένως Αιτούμενη ενίσχυση 100% είναι η μέγιστη προβλεπόμενη ενίσχυση.
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83. Ερώτηση
Το πρόγραμμα αφορά την επικράτεια; 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 1 b.

84. Ερώτηση
Στα βαθμολογούμενα κριτήρια και συγκεκριμένα στο  Α.2 Ποσοστό αιτούμενης 
ενίσχυσης "Αξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την 
μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων". Για το συγκεκριμένο κριτήριο, μπορείτε να μας επεξηγήσετε 
παρακαλώ ποιες τιμές πρέπει να συμπληρώσουμε; 
π.χ. Αν υποβάλλει κάποιος επενδυτικό σχέδιο με συνολικό επιχορηγούμενο Π/
Υ 1.000.000€ στη Στερεά Ελλάδα όπου το ποσοστό του ΧΠΕ είναι 60% για τις 
πολύ μικρές επιχ. και μπορεί να καλύψει μέσω ιδίας συμμετοχής τις 700.000€ 
δηλαδή το 70% του συνολικού Π/Υ, τότε το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης είναι οι 
300.000€ δηλαδή το 30% και ο υπολογισμός θα γίνει [(100-30)/10]*30% ; 
Απάντηση:
Η συγκεκριμένη επιχείρηση δικαιούται σύμφωνα με το χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων ποσοστό ενίσχυσης 60%. Δεδομένου ότι μπορεί να καλύψει μέσω 
ιδίας συμμετοχής το 70% του συνολικού Π/Υ, τότε θα χρειαστεί ποσοστό 
επιχορήγησης 30% του του συνολικού Π/Υ, δηλαδή η αιτούμενη ενίσχυση 50% 
της μέγιστης προβλεπόμενης. Επομένως ο υπολογισμός του κριτήριου θα 
είναι [(100-50)/10]=5.

85. Ερώτηση
θα μπορούσατε παρακαλώ να διευκρινίσετε τον υπολογισμό του κριτηρίου  Α.2 
Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης (100-Χ)/10. Ποιο ποσοστό συγκρίνουμε με 
ποιο; 
π.χ. Δηλαδή μεσαία εταιρεία στην Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, η οποία θα 
αιτηθεί δαπάνες του άρθρου 14 του ΓΑΚ στην Έξυπνη Μεταποίηση, αιτείται 
ουσιαστικά το 100% του αντίστοιχου ποσοστού του χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων 35%. 
Επομένως, η βαθμολογία που της δίνεται είναι 0 στο κριτήριο αυτό.  
Εάν αιτηθεί και δαπάνες των άρθρων 18 και 31 του ΓΑΚ, συνδυαστικά με το 
άρθρο 14 του ΓΑΚ, τότε το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης θα είναι περίπου 
40% άρα η βαθμολογία, βάσει του τύπου (100-Χ)/10 θα είναι 6. 
Είναι σωστή αυτή η ερμηνεία ή όταν αναγράφει ο Οδηγός «την μέγιστη 
ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων», εννοεί 
το 60%;
 Απάντηση:
Το κριτήριο αναφέρεται στην μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον 
χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

86. Ερώτηση
Στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης για τις υφιστάμενες αλλά και τις 
νέες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο υποκριτήριο Α.1 Μεταβολές στην 
διαφορά εκροών-εισροών, αναφέρεται δις η κατηγορία ποσοστιαίας διαφοράς 
εκροών-εισροών από 60,1%-70% με βαθμολογία στην πρώτη αναφορά 8 και 
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στη δεύτερη αναφορά 7. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε την ορθή 
κατηγοριοποίηση και βαθμολογία του κριτηρίου.
 Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 7.

87. Ερώτηση
Στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης για τις υφιστάμενες αλλά και τις 
νέες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο υποκριτήριο Α.2 Ποσοστό αιτούμενης 
ενίσχυσης, στην επεξήγηση του κριτηρίου αναφέρεται «Αξιολογείται το 
ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων». Παρακαλώ διευκρινίστε 
αν η αναφορά στη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων, αφορά στη μέγιστη ένταση ενίσχυσης της 
Περιφέρειας υλοποίησης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου σε σχέση και με 
το μέγεθος της επιχείρησης ή στη μέγιστη ένταση ενίσχυσης του χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων γενικά.
Επιπλέον, το συγκεκριμένο υποκριτήριο βαθμολογείται με άριστα 10 στην 
περίπτωση που το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης είναι 0%. Ποια θα ήταν η 
ουσία της υποβολής αίτησης ενίσχυσης με αιτούμενο ποσοστό ενίσχυσης 0% ; 
 Μήπως στο συγκεκριμένο υποκριτήριο, η κλιμάκωση είναι διαφορετική και εκ 
παραδρομής έχουν αναφερθεί τα συγκεκριμένα ποσοστά;
  Απάντηση:
Το κριτήριο λαμβάνει υπόψη τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον 
χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης 
και την περιφέρεια. Ο τύπος υπολογισμού είναι (100-Χ)/10, όπου Χ: το ποσοστό 
της αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την μέγιστη ένταση ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

88. Ερώτηση
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις για το κριτήριο Α.1 Μεταβολές στη διαφορά 
εκροών - εισροών αν η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι αρνητική ο 
αιτών λαμβάνει τη μονάδα ως βαθμολόγηση ? είναι στην κατηγορία δηλαδή 
που Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι <10% ή ο συνολικός κύκλος 
εργασιών ΦΠΑ του έτους 2021 είναι μηδενικός ? 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 28.

89. Ερώτηση
Για το κριτήριο Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης   η προκύρηξη αναφέρει 
ότι: αξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με τη μέγιστη 
ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Πχ. για τη Δυτική Ελλάδα που η μέγιστη ενίσχυση είναι 70% δώστε μου σας 
παρακαλώ ένα παράδειγμα για υπολογισμό βαθμολογίας της παρακάτω 
εξίσωσης: Αιτούμενη ενίσχυση Χ%: (100-Χ)/10
Απάντηση:
Βλ. Απάντηση ερώτησης 12.

90. Ερώτηση
Στο 16ο on/off κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται πως υποχρεωτικά το 
επενδυτικό σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και 
εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους...(σελ. 96). 
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Μια  επιχείρηση βάσει του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλει, θα 
σχεδιάζει και θα παράγει ένα έξυπνο προϊόν (όπως αναφέρεται και στη σελίδα 
34). Μπορεί να λάβει ενίσχυση; Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει με τη χρήση 
artificial intelligence, smt ή ρομποτική στην παραγωγή όπως περιγράφεται στο 
16ο κριτήριο; 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 21.14.

91. Ερώτηση
Η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει γραμμή παραγωγής ακόμα. Μπορεί να κάνει 
αίτηση και να λάβει ενίσχυση βάσει του προγράμματος ή έπρεπε να είχε ήδη 
γραμμή παραγωγής;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 1a.

92. Ερώτηση
Στη σελίδα 29 γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε νέες και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη το 2020 θεωρείται νέα ή 
υφιστάμενη. Δηλαδή στις 31/12/2021 λαμβάνεται υπόψη και το 2021;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 1a.

93. Ερώτηση
Στη σελίδα 88 του Οδηγού, στα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής 
Ένταξης, στο Σημείο 2 γράφει "πρόσφατη εκτύπωση". Πόσες μέρες πριν την 
υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι η εκτύπωση; Π.χ. 15;
Απάντηση:
Στο Παράρτημα 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στο σημείο 2 
αναφέρεται Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω 
της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση & με εμφανή την ημερομηνία 
εκτύπωσης). (τροποποίηση Παράρτημα 5)

94. Ερώτηση
Υφιστάμενη επιχείρηση, ιδρυθείσα τον 07/2019 – με δραστηριότητες στον 
κλάδο των υπηρεσιών ενδιαφέρεται να επεκτείνει τη δραστηριότητα στον 
κλάδο της παραγωγής, ήτοι ΚΑΔ:10.85. Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και 
φαγητών.
 Ο ΚΑΔ δεν είχε προστεθεί όταν δημοσιεύθηκε η Δράση και θα περαστεί τώρα.
Α) Θεωρείται δικαιούχος η επιχείρηση;
Β) Κατατάσσεται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις ή στις νέες, έπειτα της 
προσθήκης του ΚΑΔ.
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 1a.

Βλ. απάντηση ερώτησης 93.

95. Ερώτηση
Στις σελίδες 60-61 του Οδηγού αναφέρει μισθολογικό κόστος και επιδότηση 
θέσης απασχόλησης.



Πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Επιδοτεί το Πρόγραμμα θέσεις απασχόλησης; Αν ναι, σε ποια κατηγορία 
Επιλέξιμης Ενέργειας μπαίνει αυτή η δαπάνη στον πίνακα της Σελίδας 37 του 
Οδηγού;
Απάντηση:
Το Πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά εκπαίδευση 
προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο.

96. Ερώτηση
Στη Σελίδα 98 του Οδηγού, υπάρχει λάθος στη βαθμολογία του Υποκριτηρίου 
Α.1;
Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι 60,1% -70%: 7
Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι 60,1% -70%: 8
Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι 70,1% -100%: 10
Πώς είναι ο σωστός πίνακας;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 7.

97. Ερώτηση
Στην ίδια Σελίδα 98 του Οδηγού, μπορείτε να διευκρινίσετε το Υποκριτήριο Α.
2, Ποσοστό Αιτούμενης Ενίσχυσης; 
Παράδειγμα μία πολύ μικρή επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία κάνει 
δαπάνες που ανήκουν, μόνο, στο Άρθρο 14, δηλαδή 70%.
α)  Η βαθμολογία σ' αυτό το Υποκριτήριο είναι: (100-70)/10=3 και το 
πολλαπλασιάζουμε με το 30% που είναι ο Συντελεστής Στάθμισης Κριτηρίου;
ή
β) Η επιχείρηση θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει όλο το 70% της 
επιχορήγησης ή π.χ. μόνο το μισό αυτής, δηλαδή το 50% του 70% για να πάρει 
κάποιους βαθμούς από αυτό το κριτήριο;
Άρα η βαθμολογία γίνεται:  (100-50)/10=5 και το πολλαπλασιάζουμε με το 30% 
που είναι ο Συντελεστής Στάθμισης Κριτηρίου;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 12.

98. Ερώτηση
Στη Σελίδα 136 του Οδηγού στο σημείο "0. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ" αναφέρεται ένα ηλεκτρονικό έντυπο (υπεύθυνη 
δήλωση;). 
Υπάρχει αυτό το έντυπο (ή υπεύθυνη δήλωση) στον Οδηγό;
Απάντηση:
Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_11_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

99. Ερώτηση
Στη Σελίδα 162 αναφέρεται η "Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου συμβούλου/
μηχανικού". 
Ποιοι έχουν αυτή την άδεια για έκθεση ελέγχου;
Απάντηση:
Αιτιολόγηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» (DNSH)
Αποτελέσματα ελέγχου στο πλαίσιο συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου 
με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Για τη 
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διενέργεια του ελέγχου απαιτείται η ύπαρξη και το περιεχόμενο έκθεσης 
συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η 
συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία.

100. Ερώτηση
Στη σελίδα 98 παρατηρώ ότι στο α1 αξιολογούμενο κριτήριο υπάρχει δύο 
φορές το διάστημα 60,1% -70% με δυο διαφορετικές βαθμολογίες, ακόμη στο 
α2 κριτήριο στο ποσοστό ενίσχυσης διαλέγω το ποσοστό ενίσχυσης που 
προβλέπεται για την περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το 
ποσοστό επιχορήγησης που ζητεί η επιχείρηση σε σχέση με το ανώτερο οροί 
επιχορήγησης που είναι 6.000.000 ευρώ;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 7.

101. Ερώτηση
Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε ποιος είναι ο υπεύθυνος του 
προγράμματος;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 48.

102. Ερώτηση
Για να μπορέσει να υποβάλει επιχείρηση, θα έπρεπε να διαθέτει τον επιλέξιμο 
ΚΑΔ στις 31/12/2021         
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 1.

103. Ερώτηση
Η ενσωμάτωση ρομποτικής τεχνολογίας και αυτοματισμών, αφορά μόνο 
υφιστάμενες γραμμές παραγωγής ή/και μπορεί να αφορά αντικατάσταση μιας 
μη αυτόματης γραμμής παραγωγής ή /και αγορά από την επιχείρηση μιας 
εντελώς νέας γραμμής παραγωγής;        
Απάντηση:
Περιλαμβάνει και την αντικατάσταση μιας μη αυτόματης γραμμής παραγωγής 
ή /και αγορά από την επιχείρηση μιας εντελώς νέας γραμμής παραγωγής.

104. Ερώτηση
Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, πώς διαμορφώνεται ο 
προϋπολογισμός και τεκμηριώνεται το εύλογο κόστος; Δεν απαιτούνται 
τουλάχιστον μία προσφορά για κάθε δαπάνη; Όλες οι προσφορές 
προσκομίζονται στα αιτήματα πιστοποίησης;    
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 70.

105. Ερώτηση
Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για τον δείκτη Α.2 «Ποσοστό 
αιτούμενης ενίσχυσης”; Από όσα αναφέρει καταλαβαίνουμε ότι μια μικρή 
επιχείρηση π.χ στην Κρήτη
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 που δικαιούται μέγιστη ένταση 70% για περιφ. Δαπάνες, μπορεί π.χ να επιλέξει 
να επιδοτηθεί π.χ με 50% αντί για 70% και να λάβει για αυτό βαθμολογία; 
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 12.

106. Ερώτηση
Φορέας επένδυσης νομικό Πρόσωπο, δύναται να καλύψει τα ίδια κεφάλαια με 
φορολογηθέντα αποθεματικά ή κέρδη εις νέων που ιδίου προσκομίζοντας όλα 
τα απαραίτητα; Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ο προαναφερόμενος τρόπος 
κάλυψης αναφέρεται μόνο σε περίπτωση μετόχου Νομικού προσώπου.
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 76.

107. Ερώτηση
Ποια είναι η ερμηνεία του κριτηρίου Α3 "Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης" , αν 
για
παράδειγμα επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία επιλέξει ποσό 70% (το 
μέγιστο του χάρτη} η βαθμολογία που τίθεται στο κριτήριο είναι μηδέν;
Απάντηση:
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι Χ% (100%) τότε λαμβάνει τιμή 
σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η αιτούμενη ενίσχυση είναι 100% της 
μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει τιμή (100-100)/10=0. 

108. Ερώτηση
Υπάρχει θέμα δεσμεύσεων/υποχρεώσεων του επενδυτή στη διατήρηση των 
ΕΜΕ για
τη διάρκεια του προγράμματος ή/και πέραν αυτής για ορισμένο διάστημα;
Απάντηση:
Όχι δεν υπάρχει δέσμευση

109. Ερώτηση
Είναι απαραίτητο να προσκομισθούν προσφορές - προτιμολόγια για τις 
δαπάνες και αν ναι θα πρέπει η ημερομηνία τους να είναι μεταγενέστερη από 
την Προκήρυξη;
Απάντηση:
Βλ. απάντηση ερώτησης 70.


