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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΡ: Κατά την υποβολή αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, δεν παράγεται/αποστέλλεται από το ΠΣΚΕ κάποιο 

«Αποδεικτικό κατάθεσης της Αίτησης Στήριξης», όπως σχετικά αναφέρεται στο Άρθρο 7 «Διαδικασίες 

υποβολής αίτησης στήριξης» και στο Παράρτημα 8 της Πρόσκλησης «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Τι θα πρέπει να υποβάλλουμε ως δικαιολογητικό με α/α 1 «Αποδεικτικό 

κατάθεσης της Αίτησης Στήριξης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ», που αναφέρεται στην Πρόσκληση; 

ΑΠ: Γίνεται αποδεκτή η οριστικοποιημένη Αίτηση Στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το 

ΠΣΚΕ, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα οριστικοποίησης της αίτησης.  

 

ΕΡ: 1) Εάν μια επιχείρηση, η οποία έχει ένα σύνολο 10 ΚΑΔ, εκ των οποίων ο ένας είναι επιλέξιμος στην 

υποδράση 19.2.2.6 (για παράδειγμα), οι άλλοι 8 είναι επιλέξιμοι σε κάποια άλλη υποδράση (που δεν 

ενδιαφέρει την επιχείρηση να αξιοποιήσει) και ο ένας δεν είναι σε καμία υποδράση επιλέξιμος, 

ενδιαφέρεται να αιτηθεί στην υποδράση 19.2.2.6. Μπορεί να αιτηθεί ή δημιουργείται κάποιο "κόλλημα" με 

τον κωδικό εκείνο που δεν είναι πουθενά επιλέξιμος; 

Στην περίπτωση που δημιουργείται "κόλλημα", εάν διαγραφθεί αυτός ο ΚΑΔ μπορεί να αιτηθεί; 

2) Εάν μια επιχείρηση λειτουργεί με βάση έναν ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμος και αποφασίσει πως θα κάνει 

επέκταση δραστηριοτήτων και θα αποκτήσει ΚΑΔ που θα του επιτρέπει να αιτηθεί σε κάποια υποδράση(πχ 

19.2.2.4). Δημιουργείται "κόλλημα", με τον ΚΑΔ που είναι μη επιλέξιμος;; 

ΑΠ: 1) Δεν υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας με την ύπαρξη και μη επιλέξιμων ΚΑΔ σε μία επιχείρηση, τη 

στιγμή που η επενδυτική πρόταση αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ της υποδράσης στην οποία υποβάλλεται η 

αίτηση στήριξης (ο οποίος μπορεί να είναι ο κύριος ΚΑΔ ή και δευτερεύων).  

2) Ισχύει ότι αναφέρεται για το 1ο ερώτημα. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται, όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, ότι στην καρτέλα 1.4 

«ΚΑΔ Δικαιούχοι/Επένδυσης» για υφιστάμενη επιχείρηση, συμπληρώνονται όλοι οι ΚΑΔ της επιχείρησης με 

βάση το μητρώο. Αν κάποιος από τους υφιστάμενους ΚΑΔ είναι και ΚΑΔ επένδυσης κλικάρεται «ΝΑΙ», στον 

«ΚΑΔ επένδυσης». Σε αντίθετη περίπτωση κλικάρεται «ΟΧΙ». Σε κάθε περίπτωση, δηλώνονται οι ΚΑΔ 

επένδυσης κλικάροντας την ένδειξη «ΝΑΙ». 

(Ενημέρωση: 29/7/2019) 

 

ΕΡ: Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», θα ήθελα να ρωτήσω αν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής αρκεί μόνο η 

υπεύθυνη δήλωση ή χρειάζεται και η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων όπως π.χ. τραπεζικές βεβαιώσεις 

κλπ.; 

ΑΠ: Σύμφωνα με το Άρθρο 1.3.2 «Ιδιωτική συμμετοχή» της Πρόσκλησης, αλλά και το Παράρτημα  8 αυτής 

«Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής & Δικαιολογητικά», σχετικά με την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής 

του δικαιούχου, ισχύουν τα εξής: 

• Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, μπορεί να προέρχεται από ίδια 

κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό τους. Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται 

να τεκμηριώνεται, είτε με Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 



2 
 

Παραρτήματος 7 της Πρόσκλησης), είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο, είτε με την κατοχή άλλου 

άμεσα ρευστοποιήσιμου τίτλου όπως μετοχές και ομόλογα.  

• Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, η 

ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των 

επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα 

μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της 

απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται 

χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αναγράφεται ότι σε περίπτωση 

δανεισμού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα είναι ελεύθερο από κάθε είδους 

κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με 

ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων (Υπεύθυνη Δήλωση 

Παραρτήματος 7). 

Επίσης, επισημαίνουμε ότι οι τρόποι κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής, δεν αποτελούν βαθμολογούμενο 

κριτήριο στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER. 

 

(Ενημέρωση: 2/9/2019) 

 

ΕΡ: Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ιδιωτικών Έργων CLLD/LEADER, εξετάζεται το κριτήριο επιλεξιμότητας 

«Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της 

Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)», σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται να 

ενισχυθεί επιχείρηση κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 

Επιτροπής. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από υπό σύσταση νομικό πρόσωπο, το κριτήριο εξετάζεται 

και για τους εταίρους / νόμιμο εκπρόσωπο / συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή δεν εξετάζεται καθόλου; (καθώς 

ο δικαιούχος ακόμη δεν υφίσταται ως νομική μορφή;) 

 

ΑΠ: Το κριτήριο επιλεξιμότητας «Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)», ισχύει μόνο 

για την επιχείρηση που υποβάλει πρόταση. 

 

 

ΕΡ: Σύμφωνα με την 13214/30-11-2017 ΥΑ υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού 

χαρακτήρα: «Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές προσφορές 

για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόστος αυτών, 

υπερβαίνει σε αξία τα 1.000 € ή τα 5.000 € συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες 

προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1).» 

Για την περίπτωση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης 

στήριξης, απαιτούνται και πάλι 3 προσφορές εφόσον η δαπάνη είναι άνω των 1.000 € ή θα μπορούσε να 

υποβληθεί μόνο μία, από το σύμβουλο της επιλογής του υποψήφιου δικαιούχου ; 

ΑΠ: Απαιτούνται τρεις προσφορές. 

 

(Ενημέρωση: 11/10/2019) 
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ΕΡ: 1) Για την εξέταση της προβληματικής ελέγχετε τα οικονομικά στοιχεία  μόνο  της επιχείρησης που 

υποβάλει πρόταση ή σαν δεδομένη επιχείρηση (με τις συνδεδεμένες συνεργαζόμενες) ? 

2) Επιχείρηση  με αντικείμενο 10 32 0000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ δραστηριοποιείται 

στην χυμοποίηση ροδιών. Στους επιλέξιμους ΚΑΔ κατονομάζει τα φρούτα ως ακολούθως:  

10.32       Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

  10.32.1     Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

    10.32.11   Παραγωγή χυμού ντομάτας 

    10.32.12   Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού 

    10.32.13   Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ 

    10.32.15   Παραγωγή χυμού σταφυλιών 

    10.32.16   Παραγωγή χυμού μήλων 

    10.32.17   Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών 

    10.32.19   Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων 

(εξαιρεί το 10.32.14 ανανάς) 

Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας ? 

ΑΠ: 1) Σύμφωνα με το Παράρτημα 17 «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της Πρόσκλησης (σελ. 1), η 

εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα αν υφίσταται 

για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

2) Δεν υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας με τη χρήση του υφιστάμενου ΚΑΔ 10.32.00.00, τη στιγμή που η 

υποβληθείσα αίτηση στήριξης θα αφορά επιλέξιμη δραστηριότητα (χυμοποίηση ροδιού). Ωστόσο, ο 

υποψήφιος θα μπορούσε κατά την υποβολή της αίτησης, στην καρτέλα 1.4 «ΚΑΔ Δικαιούχοι/Επένδυσης» 

να δηλώσει ως ΚΑΔ επένδυσης τον 3ο βάθμιο επιλέξιμο ΚΑΔ που αφορά τη χυμοποίηση ροδιού και να τον 

έχει προσθέσει είτε πριν την υποβολή της αίτησης, είτε μετέπειτα και πριν την έναρξη υλοποίησης της 

επένδυσης. 

(Ενημέρωση: 21/10/2019) 

 


