
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής 
ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α ́ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 18).

6. Την με αρ. 1463/19.07.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 616).

7. Το ν.4982/2022 (Α΄195) «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των 
Επιχειρηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης».

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

         Αθήνα,    19/1/2023

         Αριθ. Πρωτ. : 4795 – 19/1/2023

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο
mail

: Πλατεία Κάνιγγος, 
: 10180
: 210-3825790
: ggb1@mindev.gov.gr
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8. Το ν.3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
9. Το ν.2545/1997 (Α΄254) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 
διατάξεις».
10. Το ν.4458/1965 (Α’ 33) «Περί βιομηχανικών περιοχών».

11. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β΄583) «Καθορισμός του 
τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη Ε.Π., των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας 
εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής 
μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, 
παρ. 6 του Ν. 3982/2011».

12. Το άρθρο 127 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 150), ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν.5003/2022 (Α΄230).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 
57/17).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/1). 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίους 2013 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352/1).

17. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

18. Την υπ’ αρ. 10152/2021 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.
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19. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 περ. β, 5Β και 8 παρ. 4 και 6 του ν. 3986/2011 
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-
2015» (Α΄ 152).

20. Τις διατάξεις των άρθρων 125 έως και 130 του ν. 4799/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις 
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις 
αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα 
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του 
άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 78).

21. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομ
ικών με θέμα «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκ
αμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498/29.9.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2679/27.12.2021 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (πρακτικό της από 08.11.2021 συνεδρίασης), με την οποία το 
Έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων 
Στρατηγικής Σημασίας και ορίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων και πράξεων σε 
σχέση με το έργο. 

24. Την από 21/02/2022 Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».

25. Την υπ’αρ. πρωτ. 17783 ΕΞ 2022/10.2.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (AΔA: Ψ6ΩΛΗ-ΥΓ7), με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» 
(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162019) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», καθώς και την υπ’αρ. 
πρωτ. 128977 ΕΞ2022/12-9-2022 όμοια ως 1η τροποποίηση (ΨΛΒΝΗ-ΠΒΜ).

26. Την υπ’αρ. πρωτ. 88570/15-9-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑ
ΤΑ 019 του Έργου.

27. Την υπ’αρ. πρωτ. 89801/19-9-2022 (ΑΔΑ Ρ2Ι046ΜΤΛΡ-ΦΨΣ) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για 
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το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, 
που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 101773/21-10-2022 (ΑΔΑ Ω8ΛΔ46ΜΤΛΡ-ΨΚΝ), 112344/22-
11-2022 (ΑΔΑ 6ΤΘΣ46ΜΤΛΡ-2ΟΙ), 116758/5-12-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΝΘ46ΜΤΛΡ-8ΙΔ), 122102/16-12-
2022 (ΑΔΑ 6ΞΦΘ46ΜΤΛΡ-ΣΤΖ και 125355/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΕΔ546ΜΤΛΡ-ΖΒΕ) όμοιες 
αποφάσεις.

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία 89801/19-9-
2022 υπουργική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο μόνο

Την έγκριση του συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα 
κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων 
της Πρόσκλησης και του Οδηγού του Προγράμματος  και των Παραρτημάτων αυτής. 

Συνημμένα:

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων –Απαντήσεων

    

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος 

Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

κ.α.α. 
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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Κοινοποίηση: 
- Υπουργείο Οικονομικών/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ταμείου Ανάκαμψης 
(ΕΥΣΤΑ)
- ΤΑΙΠΕΔ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα Βιομηχανίας
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος
- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων
- Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (ΕΥΚΕ)
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Για το Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»,

που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

1. Ερώτηση: 
Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής με ανάλωση υφιστάμενων κερδών εις νέον είναι 
αποδεκτή; 
Απάντηση:
Βάσει της 5ης τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για 
το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού 
Εφαρμογής (Αριθ. Πρωτ.: 125355 - 22-12-2022) επιβεβαιώνεται ο εν λόγω τρόπος κάλυψης 
της ιδιωτικής συμμετοχής καθώς στην ενότητα 24 του Οδηγού Εφαρμογής της δράσης 
προβλέπεται ότι για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (εισφορά σε χρήμα, μετρητά μετόχων, λοιπά στοιχεία 
ιδίων κεφαλαίων) ή / και δάνειο. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)

2. Ερώτηση:
Στον οδηγό αναφέρεται στην σελίδα 33 ότι η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται από 
το αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου για την 
ίδρυση της εταιρείας). Επιχείρηση που έχει ιδρυθεί το 2010 και έχει μετοχικό κεφάλαιο 
100.000,00€ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ 24.000,00€) μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την διαφορά (100.000 - 24.000) = 76.000,00€ για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής; Εάν 
ναι, ποια είναι τα δικαιολογητικά; 
Απάντηση:
Είναι δυνατή η χρήση του εν λόγω ποσού που αναφέρεται στο παράδειγμα. 
Τα δικαιολογητικά που  απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην ενότητα 26.1.2. του Οδηγού Εφαρμογής  της Δράσης ως  αποδεικτικά της 
ικανότητας καταβολής της Ιδίας Συμμετοχής του Δικαιούχου και τα οποία ο Δικαιούχος 
απαιτείται να υποβάλει στο σύνολό τους, προκειμένου για την απόδειξη της ικανότητας 
κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής.
 Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής δικαιολογητικά:

 Απόφαση του Δ.Σ. για την καταβολή του ποσού της ιδίας του συμμετοχής στην 
προβλεπόμενη επένδυση

 Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων χρόνων, εφόσον αυτή 
λειτουργεί με την ίδια μορφή επί τριετία

 Τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων



Σελίδα 7 από 22

 Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται η κατάσταση των 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

 Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία η εταιρεία δηλώνει το ύψος της 
ιδίας του συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να αναφέρεται αναλυτικά και να δηλώνεται ειδικώς στην 
υπεύθυνη δήλωση για το ύψος της ίδιας συμμετοχής το σχετικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει 
με τον προαναφερόμενο τρόπο. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής).

3. Ερώτηση: 
Στις σελίδες 39 και 40 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης που προφανώς αναφέρει τα 
δικαιολογητικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τα τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά 
έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων σε τι περίοδο αναφέρονται;

      Απάντηση:
Τα σχετικά δικαιολογητικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα τραπεζικά 
έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων θα πρέπει να αφορούν το πλέον πρόσφατο υπόλοιπο, 
ήτοι του προηγούμενου κλεισμένου μήνα (πριν την αίτηση υπαγωγής), ενώ ειδικότερα για 
τα τραπεζικά έγγραφα που αφορούν το ύψος των διαθεσίμων είναι απαραίτητο να υπάρχει 
και σχετική αναφορά σε τυχόν στοιχεία δέσμευσης του υπολοίπου. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού 
Εφαρμογής)

4. Ερώτηση:
Οι προβλέψεις των ερωτημάτων 1 και 2 ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
συνδυαστικά; (Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)
Απάντηση:
Ναι, μπορεί να γίνει συνδυαστική χρήση των ανωτέρω. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)

5. Ερώτηση:
Σύμφωνα με την ενότητα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», περιλαμβάνονται στα 
επιλέξιμα επιχειρηματικά πάρκα και οι περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης 
από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια με βάση τα άρθ. 5 & 6 του Π.Δ. 23-2-
1987/ΦΕΚ166Δ/1987 και τα άρθ. 8 & 11 του Π.Δ. 59/2018 ΦΕΚ114Α/2018; 
Απάντηση:
Βάσει της ενότητας «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», επιλέξιμοι τομείς 
δραστηριότητας είναι οι εργασίες ανάπτυξης υποδομών και διαρρύθμισης Επιχειρηματικών 
Πάρκων που λαμβάνουν χώρα στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), όπως αυτοί ορίζονται στην περ. η΄ της παρ. 1 
του άρθρου 3 του Ν. 4982/2022, δηλαδή χώροι που θα οργανωθούν ως Επιχειρηματικά 
Πάρκα σύμφωνα με τον Ν. 4982/2022 ή έχουν οργανωθεί και οι οποίοι ειδικότερα 
περιλαμβάνουν τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4458/1965 (Α΄ 33), τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), τα Βιομηχανικά 
Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.) και άλλες μορφές Βιομηχανικών και 
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Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2545/1997 (Α΄ 254), καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Α’, Β’, Γ’, Ειδικού Τύπου, τα 
Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού 
Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας 
(ΕΠΜΜΜ) του Ν. 3982/2011. Εξαιρούνται του πλαισίου επιλεξιμότητας Επιχειρηματικών 
Πάρκων της παρούσας Δράσης οι Τεχνοπόλεις.
Δεδομένων των ανωτέρω, στα επιλέξιμα επιχειρηματικά πάρκα είναι δυνατό να 
περιληφθούν και οι περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια με βάση τα άρθ. 5, 6 και 7 του Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ166Δ/1987) 
και τα άρθ. 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ114Α/2018), υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει / θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ του άρθρου 47 του Ν. 3982/2011 για την ανάπτυξη των 
προαναφερόμενων επιλέξιμων κατηγοριών βιομηχανικών περιοχών και πάρκων στις εν 
λόγω περιοχές. (σχ. Ενότητα 21 Οδηγού Εφαρμογής & Ενότητα 5 Πρόσκλησης)

6. Ερώτηση:
Στο μετοχικό σχήμα του φορέα της επένδυσης συμμετέχει με ποσοστό 35,00% εταιρεία η 
οποία έχει ως θυγατρική το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου το 
οποίο αποτελεί αξιολογητή της δράσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ». Χρειάζεται να 
διευκρινιστεί ότι δεν θα ανακύψει περιορισμός στη συμμετοχή του εν λόγω φορέα της 
επένδυσης στη δράση. 
Απάντηση:

Σε συνέχεια της από 22.12.2022 τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
προς τους δικαιούχους και του Οδηγού Εφαρμογής [5η Τροποποίηση] αναφορικά, μεταξύ 
άλλων, με την διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, 
Προτάσεων και της εξέτασης τυχόν ενστάσεων, προς τον σκοπό αξιοποίησης της, 
παρεχόμενης από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δυνατότητας συμμετοχής στις εν λόγω 
διαδικασίες και μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), το 
ερώτημα καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου. (σχ. Ενότητα 27.1 Οδηγού Εφαρμογής)

7. Ερώτηση:
Ο φορέας της επένδυσης έχει συσταθεί προ 20ετίας με καταβεβλημένο μετοχικό 
κεφάλαιο μεγαλύτερο της απαραίτητης ίδιας συμμετοχής, ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο 
μέχρι σήμερα. Η χρήση των εν λόγω χρηματικών διαθεσίμων αποτελεί ενδεδειγμένο 
τρόπο κάλυψης της ίδιας συμμετοχής στη βάση των προβλέψεων της παρούσας δράσης; 
Απάντηση:
Παραπέμπουμε στις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 2. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού 
Εφαρμογής)
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8. Ερώτηση: 
Στην περίπτωση των δαπανών που αναφέρονται στο Άρθρο 56 της πρόσκλησης, να 
διευκρινιστεί αν υφίσταται περιορισμός ως προς το συνολικό ποσό της δικαιούμενης 
χρηματοδότησης που αφορά στον ίδιο δικαιούχο αλλά για Επενδυτικά Σχέδια σε 
διαφορετικούς ΟΥΜΕΔ. 
Για παράδειγμα, τι ισχύει στην περίπτωση που ο ίδιος δικαιούχος υποβάλει 10 διακριτά 
Επενδυτικά Σχέδια σε 10 διαφορετικές ΟΥΜΕΔ, με μικρότερη από € 10.000.000 ενίσχυση 
σε κάθε ένα από αυτά, αλλά συνολικά μεγαλύτερη από € 10.000.000; 
Απάντηση:
Όπως έχει προβλεφθεί στον όρο «Ειδικοί Όροι Εφαρμογής των Επιμέρους Εφαρμοστέων 
άρθρων του ΓΑΚ» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης 16634 [Πρόγραμμα Κρατικής 
Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»], καθόσον αφορά την επιλεξιμότητα της πρότασης 
και τη χρηματοδότηση δαπανών υπό το άρθρο 56 ΓΑΚ «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές 
υποδομές» (πεδία παρέμβασης 025β και 040) παρέχεται χρηματοδότηση έως € 10.000.000, 
εφόσον το ΕΣ ή τυχόν περισσότερα ΕΣ που θα υποβληθούν από τον ίδιο δικαιούχο για τον 
ίδιο ΟΥΜΕΔ δεν υπερβαίνει(-ουν) συνολικά τα €  20.000.000.
Κατ’ εφαρμογή της παραπάνω πρόβλεψης, ο υποψήφιος Δικαιούχος δύναται να 
χρηματοδοτηθεί (στο πλαίσιο του άρθρου 56 ΓΑΚ) για ένα ή περισσότερα επενδυτικά σχέδια 
που υποβάλλονται για τον ίδιο ΟΥΜΕΔ με χρηματοδότηση που δεν θα υπερβαίνει (για το 
ένα ή τα περισσότερα ΕΣ του ίδιου ΟΥΜΕΔ) τα € 10.000.000, εφόσον ταυτοχρόνως το 
Επενδυτικό Σχέδιο ή τα τυχόν περισσότερα Επενδυτικά Σχέδια που υποβάλλονται δεν 
υπερβαίνουν συνολικά (για τον ίδιο ΟΥΜΕΔ) τα € 20.000.000. 
Επομένως, ο σχετικός περιορισμός αφορά σε Επενδυτικό Σχέδιο ή Επενδυτικά Σχέδια που 
υποβάλλονται για τον ίδιο ΟΥΜΕΔ και όχι στο συνολικό ποσό χρηματοδότησης για 
Επενδυτικά Σχέδια του ίδιου Δικαιούχου που αφορούν όμως σε διαφορετικούς ΟΥΜΕΔ. (σχ. 
Ενότητα 23.1.2 Οδηγού Εφαρμογής & Ενότητα 7 Πρόσκλησης)

9. Ερώτηση:
Υφίσταται κάποιος περιορισμός, αναφορικά με το συνολικά ανώτατο ποσό 
χορηγούμενων ενισχύσεων, όπως ισχύει σε άλλα προγράμματα, π.χ. του Αναπτυξιακού 
Ν. 4887/2022: «Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα € 20.000.000 για μεμονωμένη 
επιχείρηση και τα € 30.000.000 για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων»; 
Απάντηση:
Δεν υφίσταται αντίστοιχος οριζόντιος περιορισμός στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης 
αναφορικά με το συνολικά ανώτατο ποσό χορηγούμενων ενισχύσεων, όπως υφίσταται στον 
Αναπτυξιακό Ν. 4887/2022.
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Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους κανόνες 
σώρευσης, όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικώς στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης,  αλλά και 
εν γένει τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 8 «Επιλεξιμότητα Προτάσεων» του Οδηγού 
Εφαρμογής της Δράσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ικανοποίηση των κανόνων 
σώρευσης και να εντοπίσουν το συνολικό ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους 
χορηγηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. (σχ. Ενότητα 23.1 Οδηγού Εφαρμογής & 
Ενότητα 7 Πρόσκλησης)

10. Ερώτηση:
Λαμβάνεται υπόψη παράδειγμα μεγάλης επιχείρησης, η οποία αναμένεται να 
υλοποιήσει επενδυτικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα πλην της Αττικής. Σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην απόφαση με αριθ. SA 100372 (2021/N) «Χάρτης περιφερειακών 
ενισχύσεων για την Ελλάδα» για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2027, 
οι περιοχές της Ελλάδας πλην της Αττικής, χαρακτηρίζονται ως περιοχές (α). Πρέπει να 
διευκρινιστεί τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια δικαιούνται την αύξηση του ποσοστού 
ενίσχυσης του 15,00%. 
Απάντηση:
Ως προς τη δυνατότητα αύξησης της έντασης ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που θα 
υλοποιηθούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πλην της Αττικής, απαντώνται τα ακόλουθα.
Εφόσον: 
(α) τα Επενδυτικά Σχέδια αφορούν σε δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 38 ή του άρθρου 41 ΓΑΚ, κατά τα αναλυτικότερα περιγραφόμενα στον όρο 
«Επιλεξιμότητα Προτάσεων» του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης 
και ταυτοχρόνως
(β) οι προτεινόμενες επενδύσεις (Επενδυτικά Σχέδια) υλοποιούνται σε ενισχυόμενες 
περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. α) της ΣΛΕΕ με βάση τα 
προβλεπόμενα στον ισχύοντα Περιφερειακό Χάρτη για την Ελλάδα (απόφαση κρατικής 
ενίσχυσης SA.100372 (2021/N) – Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα 
(1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2027)), τότε είναι δυνατή η αύξηση κατά 15 
εκατοστιαίες μονάδες της εκάστοτε εφαρμοζόμενης έντασης ενίσχυσης για τις ενισχύσεις 
που θα χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση δαπανών των Επενδυτικών Σχεδίων, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 38 ή 41 ΓΑΚ. (σχ. Ενότητα 23.1 Οδηγού Εφαρμογής & Ενότητα 7 
Πρόσκλησης)

11. Ερώτηση:
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ποιες δαπάνες σχετικές με το 5G ενισχύονται; α) 
Δαπάνες που αφορούν σε ενισχύσεις σταθερών δικτύων (π.χ. hardware, καλωδιώσεις) ή 
β) δαπάνες που αφορούν σε ενισχύσεις για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G με 
δαπάνες ενεργού εξοπλισμού (π.χ. λογισμικό και συναφή); 
Απάντηση:



Σελίδα 11 από 22

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης (Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ) στις επιλέξιμες κατηγορίες 
δαπανών δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην ανάπτυξη σταθερών 
ευρυζωνικών δικτύων ή / και στην ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G. (σχ. 
Ενότητα 23.2 Οδηγού Εφαρμογής & Ενότητα 7 Πρόσκλησης)

12. Ερώτηση:
ΕΑΝΕΠ επιθυμεί να υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα του Τ.Α.Α. «ΝΕΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» για επενδυτικό σχέδιο το οποίο αφορά στον εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενου ΟΥΜΕΔ και την επέκταση αυτού.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (εκσυγχρονισμός και 
επέκταση) ο ΟΥΜΕΔ θα λειτουργεί ως ενιαία οντότητα, θα παρακαλούσα όπως μας 
ενημερώσετε αν θα πρέπει να υποβληθεί ως ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο ή δύο 
διακριτά; 
Απάντηση: 
Το σχετικό αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» για επενδυτικό 
σχέδιο που αφορά σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενου ΟΥΜΕΔ και επέκταση αυτού δύναται να 
υποβληθεί είτε ξεχωριστά είτε ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο.
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους κανόνες 
σώρευσης, όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικώς στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης,  αλλά και 
εν γένει τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 23 «Επιλεξιμότητα Προτάσεων» του Οδηγού 
Εφαρμογής της Δράσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ικανοποίηση των κανόνων 
σώρευσης και να εντοπίσουν το συνολικό ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους 
χορηγηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. (σχ. Ενότητα 23 Οδηγού Εφαρμογής)

13. Ερώτηση:
Οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και αναβάθμιση δικτύου όμβριων σε 
υφιστάμενη ΟΥΜΕΔ (π.χ. κατασκευή δικτύου όμβριων παράλληλα στο οδικό δίκτυο και 
εκσυγχρονισμός υφιστάμενου κεντρικού δικτύου αγωγών όμβριων) με σκοπό την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, δύναται να χαρακτηρισθούν επιλέξιμες ως προς την 
επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 040 
«Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων*»;
(*Συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών).
Απάντηση:
Το πεδίο παρέμβασης 040 «Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων» περιέχει 
όλες τις οργανωμένες δραστηριότητες, σχετικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και διατήρηση 
των υδάτινων πόρων και των έργων τους με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αειφορία του πόρου.
Επιπρόσθετα, βάσει των ειδικότερων προβλέψεων της Πρόσκλησης και του Οδηγού 
Εφαρμογής της Δράσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε έργα διαχείρισης των 
υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις έχουν 
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μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5. (Ενότητα 17 «Ταυτότητα 
Δράσης» του Οδηγού Εφαρμογής).
Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αντιστοίχιση δαπανών που αφορούν 
την κατασκευή και αναβάθμιση δικτύου όμβριων σε υφιστάμενο ΟΥΜΕΔ με σκοπό την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων με το πεδίο παρέμβασης 040 («Διαχείριση υδάτων και 
διατήρηση υδάτινων πόρων») είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση της παροχής κατάλληλης 
τεκμηρίωσης επί τη βάσει των ανωτέρω απαιτήσεων και περιορισμών της Πρόσκλησης για 
το συγκεκριμένο πεδίο. (σχ. Ενότητα 17 Οδηγού Εφαρμογής)

14. Ερώτηση:
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 23.1.2. «Ειδικοί Όροι Εφαρμογής των 
Επιμέρους Εφαρμοστέων άρθρων του ΓΑΚ – Άρθρο 38, Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης» του Οδηγού Εφαρμογής, οι δαπάνες οι οποίες αφορούν στον 
εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων – ΜΚΑ 
(μείωση μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 10%) υφιστάμενου ΟΥΜΕΔ 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες στο σύνολό τους (χωρίς χρήση αντιπαραδείγματος); 
Απάντηση:
Ο υπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών που επιδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
Δράσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 ΓΑΚ θα πρέπει να γίνει με βάση μία από τις δύο 
περιγραφόμενες στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης περιπτώσεις / μεθόδους, δηλαδή είτε 
μέσω του κόστους της επένδυσης στην ενεργειακή απόδοση, το οποίο θα πρέπει να μπορεί 
να προσδιορισθεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση (π.χ. προσθήκη 
μονωτικού στρώματος), οπότε οι επιλέξιμες δαπάνες θα συνίστανται στο κόστος αυτό που 
σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση, είτε εφόσον δεν δύναται να τύχει εφαρμογής ο 
παραπάνω τρόπος υπολογισμού, μέσω του προσδιορισμού του κόστους της επένδυσης στην 
ενεργειακή απόδοση σε σχέση με παρόμοια επένδυση που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη 
ενεργειακή απόδοση, η οποία θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την 
ενίσχυση. 
Για την τελευταία αυτή περίπτωση, έχει δοθεί, προς υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων, ο 
Κατάλογος Αντιπαραδειγμάτων του Παραρτήματος VIII. Επισημαίνεται ότι ο Κατάλογος των 
αντιπαραδειγμάτων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII «Παρόμοιες Επενδύσεις – 
Αντιπαραδείγματα βάσει του Άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2014/651» του Οδηγού 
Εφαρμογής της Δράσης είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. 
Ακόμη και εάν δεν δύναται να τύχει εφαρμογής κάποιο από τα αντιπαραδείγματα του 
σχετικού καταλόγου για την σκοπούμενη επένδυση θα πρέπει, για να προσδιορισθούν οι 
επιλέξιμες δαπάνες, να χρησιμοποιηθεί ένα αντιπαράδειγμα, δηλαδή να προσδιορισθεί το 
κόστος της επένδυσης στην ενεργειακή απόδοση σε σχέση με παρόμοια επένδυση  που έχει 
ως αποτέλεσμα μικρότερη ενεργειακή απόδοση, η οποία θα μπορούσε προφανώς να 
πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. 
Η διαφορά μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται 
με την ενεργειακή απόδοση και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες. (σχ. Ενότητα 23.1.2 Οδηγού 
Εφαρμογής)
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15. Ερώτηση:
Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας στη ΜΚΑ (επεξεργασία 
λυμάτων), θα παίξει σημαντικό ρόλο και η αναβάθμιση του δικτύου ακαθάρτων (συλλογή 
λυμάτων) με αντικατάσταση αγωγών με νέες κλίσεις και αντλιοστασίων υψηλότερης 
ενεργειακής κλάσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το  πεδίο παρέμβασης 041α αφορά στη 
«Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης», οι 
δαπάνες για την αναβάθμιση του δικτύου ακαθάρτων (συλλογή λυμάτων) δύναται να 
χαρακτηρισθούν επιλέξιμες ως προς την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 041α; 
Απάντηση:
Το πεδίο παρέμβασης 041α περιλαμβάνει δαπάνες σχετικές με ενέργειες συλλογής και 
επεξεργασίας λυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Βάσει των 
απαιτήσεων του Παραρτήματος VΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/241, απαραίτητη 
προϋπόθεση για τις δαπάνες – έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πεδίο παρέμβασης είναι 
η παροχή στοιχείων τεκμηρίωσης για επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας 
για το κατασκευασμένο σύστημα εμπροσθοπορείας λυμάτων ή μειωμένης μέσης 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 10% για την ανανέωση του συστήματος 
εμπροσθοπορείας λυμάτων (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με 
αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο).
Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αντιστοίχιση δαπανών που αφορούν 
αναβάθμιση του δικτύου ακαθάρτων (συλλογή λυμάτων) με το πεδίο παρέμβασης 041α είναι 
δυνατή υπό την προϋπόθεση της παροχής κατάλληλης τεκμηρίωσης επί τη βάσει των 
ανωτέρω απαιτήσεων και περιορισμών της Πρόσκλησης για το συγκεκριμένο πεδίο. (σχ. 
Ενότητα 23.1.2 Οδηγού Εφαρμογής)

16. Ερώτηση:
Αναμένεται η ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού σχετικά με την μέθοδο «Ανάλυση 
Χρηματοδοτικού Κενού» (π.χ. excel, παράδειγμα κ.λπ.);  
Απάντηση:
Βάσει της Ενότητας 26 του Οδηγού Εφαρμογής, στο μέτρο που χορηγούνται επενδυτικές 
ενισχύσεις για τοπικές υποδομές με σχετικές επιλέξιμες δαπάνες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
56 ΓΑΚ), απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης έως το πέρας του χρόνου 
απόσβεσης της επένδυσης και ειδικότερα η διενέργεια σχετικής «ανάλυσης χρηματοδοτικού 
κενού» προς απόδειξη της αναγκαιότητας και του χαρακτήρα κινήτρου της επένδυσης. 
Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 56 του Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού, το ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τη διαφορά 
μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, όπου το 



Σελίδα 14 από 22

κέρδος εκμετάλλευσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των προεξοφλημένων εσόδων και των 
προεξοφλημένων δαπανών λειτουργίας κατά τη διάρκεια οικονομικής ζωής της επένδυσης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προβλέψεων και πληροφοριών, δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω 
ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού σχετικά με τη μέθοδο «Ανάλυση Χρηματοδοτικού Κενού». 
(σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

17. Ερώτηση:
Η αναφορά «Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των 
προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων» έχει κάποια σκοπιμότητα;
Απάντηση:
Η αναφορά ότι «το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των 
προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων» αποτελεί πρόβλεψη του άρθρου 56 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός). Η σχετική αναφορά αποσκοπεί στην 
πρόβλεψη του κέρδους εκμετάλλευσης (διαφορά προεξοφλημένων εσόδων και 
προεξοφλημένων δαπανών λειτουργίας κατά τη διάρκεια οικονομικής ζωής της επένδυσης) 
στη βάση εύλογων παραδοχών / εκτιμήσεων (παραδοχές εκτίμησης εσόδων – εξόδων 
λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη σχετικά στοιχεία της αγοράς κλπ.), η οποία θα διασφαλίσει 
την τεκμηριωμένη και σαφέστερη εκτίμηση του ποσού της ενίσχυσης. (σχ. Ενότητα 23.1.2 
Οδηγού Εφαρμογής)

18. Ερώτηση:
Για τον υπολογισμό  των προεξοφλημένων εσόδων και των προεξοφλημένων δαπανών 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια οικονομικής ζωής της επένδυσης, ποιο είναι το 
προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο λαμβάνεται υπόψη;
Απάντηση:
Ο υπολογισμός των προεξοφλημένων εσόδων και των προεξοφλημένων δαπανών θα 
πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of 
capital - WACC) το οποίο προσδιορίζεται από τον επενδυτή στη βάση εύλογων παραδοχών 
και εκτιμήσεων. (σχ. Ενότητα 23.1.2 Οδηγού Εφαρμογής)

19. Ερώτηση:
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία υπολογισμού του (μέγιστου) ύψους της ενίσχυσης, 
στην περίπτωση οριακού (προεξοφλημένου) κέρδους εκμετάλλευσης, το χρηματοδοτικό 
κενό (Επιλέξιμες Δαπάνες Επένδυσης – Κέρδος Εκμετάλλευσης) τείνει να ισούται με  το 
ύψος των Επιλέξιμων Δαπανών της Επένδυσης, ήτοι 100,00% ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο 
περιορίζεται στο 50,00% (= max ποσοστό ενίσχυση βάσει προγράμματος). Το εν λόγω 
αποτέλεσμα είναι αποδεκτό;
Απάντηση:
Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 56 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, το 
ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 
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επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, όπου το κέρδος 
εκμετάλλευσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των προεξοφλημένων εσόδων και των 
προεξοφλημένων δαπανών λειτουργίας κατά τη διάρκεια οικονομικής ζωής της επένδυσης. 
Σε κάθε περίπτωση, το κέρδος εκμετάλλευσης απαιτείται να υπολογιστεί βάσει εύλογων 
προβλέψεων προκειμένου να διασφαλιστεί η τεκμηριωμένη και σαφέστερη εκτίμηση του 
ποσού της ενίσχυσης. (σχ. Ενότητα 23.1.2 Οδηγού Εφαρμογής)

20. Ερώτηση:
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν θα δημοσιευτούν οι απαιτούμενες «πρότυπες» 
Υπεύθυνες Δηλώσεις στο πλαίσιο των υποβολών της Δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»; 
Στην περίπτωση που δεν δημοσιευτούν «πρότυπες» Υπεύθυνες Δηλώσεις, θα θέλαμε να 
μας διευκρινίσετε πως αναλύεται και τεκμηριώνεται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, η 
Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική Ενωσιακή & 
Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Αρχή της «Μη Πρόκλησης 
Σημαντικής Βλάβης» (DNSH).
Απάντηση:
Τα σχετικά πρότυπα – υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κρίνεται σκόπιμο να 
δημοσιευθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» έχουν συμπεριληφθεί στα 
Παραρτήματα ΧΙ («Έντυπο Δήλωσης Μεγέθους Επιχείρησης»), ΧΙΙ («Υπόδειγμα Δήλωσης De 
minimis»), ΧΙΙΙ («Υπόδειγμα Δήλωσης Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων») του 
αναρτημένου Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.
Η Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τη συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική 
ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Αρχή της «Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» δύναται να συνταχθεί στη βάση του προτύπου της 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία είναι δυνατό να δηλωθεί ότι 
«το επενδυτικό σχέδιο […] το οποίο υποβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης 16634 «Νέα 
Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμμορφώνεται με τη 
σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Αρχή της 
«Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη «Τεχνική 
καθοδήγηση 2021/C 58/01 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη θέσπιση του «Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

21. Ερώτηση:
Αναφορικά με την τεκμηρίωση του τρόπου κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής και 
συγκεκριμένα το δικαιολογητικό «τραπεζικά έγγραφα των διαθεσίμων», παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί πότε θα πρέπει να είναι η ημερομηνία που θα φέρει το έγγραφο; Για 
παράδειγμα η έκδοση του τραπεζικού εγγράφου των διαθεσίμων θα πρέπει να είναι εντός 
του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, εντός του τελευταίου 
τριμήνου, κλπ.;
Απάντηση:
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Παραπέμπουμε στην απάντηση του ερωτήματος 3. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

22. Ερώτηση:
Στο δικαιολογητικό «φορολογική ενημερότητα», ποια θα είναι η δικαιολογία έκδοσης;      
Απάντηση:
Στο πλαίσιο υποβολής της φορολογικής ενημερότητας η δικαιολογία έκδοσης που θα 
αναγράφεται δύναται να είναι «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

23. Ερώτηση:
Το σύνολο των απαιτούμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης, πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής (π.χ. από ΚΕΠ / Αστυνομία ή μέσω 
gov.gr);
Απάντηση:
Το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Δράσης 
απαιτείται να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) ή 
Αστυνομία είτε ψηφιακή βεβαίωση μέσω του gov.gr. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

24. Ερώτηση:
Για τη Δήλωση του Μεγέθους του Δικαιούχου αναφέρεται στην πρόσκληση (στην 
παράγραφο «Γενικά Δικαιολογητικά ΓΑΚ υφιστάμενης ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ/ΦΟΕ/ΦΟΙ/ΦΔΔ» 
σελίδα 41/111 της Πρόσκλησης της Δράσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ») ότι θα πρέπει να 
υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση Μεγέθους. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι θα 
χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΧΙ και όχι Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 
1599/1986, άρθρο 8.
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται ότι  στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ο Δικαιούχος υποχρεούται να 
συμπληρώσει και να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Μεγέθους της επιχείρησης. 
Διευκρινίζεται ότι η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει τη μορφή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του Ν.1599/1986 και σε αυτήν θα περιλαμβάνεται -κατά περιεχόμενο- η Δήλωση 
του Υποδείγματος του Παραρτήματος XI («Έντυπο Δήλωσης Μεγέθους Επιχείρησης») του 
Οδηγού Εφαρμογής. (σχ. Ενότητα 26 & Παράρτημα XI Οδηγού Εφαρμογής)

25. Ερώτηση:
Αν ο δικαιούχος είναι Μεγάλη Επιχείρηση, θα πρέπει να υποβάλει τη Δήλωση ΜΜΕ του 
Παραρτήματος ΧΙ;
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται πως η Δήλωση Μεγέθους του Παραρτήματος ΧΙ του Οδηγού Εφαρμογής 
υποβάλλεται και στην περίπτωση που ο Δικαιούχος αποτελεί μεγάλη επιχείρηση.  
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Σημειώνεται ότι η παραπάνω δήλωση, κατά τα όσα απαντήθηκαν και στο παραπάνω 
ερώτημα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986. 
(σχ. Ενότητα 26 & Παράρτημα XI Οδηγού Εφαρμογής)

26. Ερώτηση:
Να διευκρινιστεί ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των έργων; 
Απάντηση:
Σύμφωνα με την Ενότητα 28.1. του Οδηγού Εφαρμογής, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των 
ενταγμένων έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025. (σχ. Ενότητα 28.1 Οδηγού Εφαρμογής)

27. Ερώτηση
Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολών θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν 
η ημερομηνία η οποία αναγράφεται στην πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης (Γ.Πρ. 2022 
- 101773 - Έγγραφο - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ _ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ_ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.pdf (ggb.gr)) είναι 
η ορθή;
Παρακαλώ πολύ όπως μας κοινοποιήσετε την απάντηση σας όσον αφορά την ορθή 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής και σε περίπτωση εκ παραδρομής λάθους, παρακαλώ 
όπως την διορθώσετε στο αρχείο της 1ης Τροποποίησης (ΑΔΑ: Ω8ΛΔ46ΜΤΛΡ-ΨΚΝ).
Απάντηση:
Βάσει της 5ης τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το 
πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» (Αριθ. Πρωτ.: 125355 - 22-12-
2022), ως νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 
2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023. 
(σχ. Απόφαση 101773/2022 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς 
δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»)

28. Ερώτηση
Στον οδηγό εφαρμογής της δράσης 16634 (Ενότητα 9) όπου αναφέρεται ο όρος «Ιδία 
συμμετοχή» («Η ιδία συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης […] αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου») εννοούνται οι ίδιοι πόροι, όπως αναφέρονται στην παραπάνω 
παράγραφο («μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (εισφορά σε χρήμα, μετρητά 
μετόχων)»); Με άλλα λόγια, η ιδιωτική συμμετοχή αποτελείται από την ιδία συμμετοχή και, 
ενδεχομένως, δάνειο;
Απάντηση
Παραπέμπουμε στην απάντηση του ερωτήματος 1. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)

29. Ερώτηση: 
Στην Ενότητα 9, αναφέρεται ότι η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από το «αρχικά 
καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο». Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά την 
περίπτωση υπό σύστασης ΕΑΝΕΠ ή μπορεί (υπό προϋποθέσεις) να καλύψει την ιδία 
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συμμετοχή και για υφιστάμενους Φορείς Διοίκησης και Διαχείρισης βιομηχανικών 
περιοχών;
Απάντηση:
Παραπέμπουμε στην απάντηση του ερωτήματος 1. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)

30. Ερώτηση
Στο Τμήμα Ι της Δράσης, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την κατασκευή νέου υποσταθμού 
διανομής ενέργειας για λόγους χρήσης ΑΠΕ ή / και ενεργειακής απόδοσης;
Απάντηση:

Δαπάνες για την κατασκευή υποσταθμού διανομής ενέργειας για λόγους χρήσης ΑΠΕ, με 
βάση τον Οδηγό επιδοτούνται στο πλαίσιο του Τμήματος ΙΙ με μοναδικό δικαιούχο τον 
ΔΕΔΔΗΕ, στο πρόσωπο του οποίου υφίσταται φυσικό μονοπώλιο επί της σχετικής υποδομής. 
Στο Τμήμα Ι δεν έχει συμπεριληφθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 48 του ΓΑΚ για τις 
επενδυτικές ενισχύσεις σε ενεργειακές υποδομές. (σχ. Ενότητα 17 και 23 Οδηγού Εφαρμογής)

31. Ερώτηση
Υπάρχει κάποια απαίτηση για την αδειοδοτική ωριμότητα των έργων;
Απάντηση:
Οι σχετικές απαιτήσεις αναφορικά με την αδειοδοτική ωριμότητα του έργου προκύπτουν από 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ενότητας 26.1.3 στο πλαίσιο της αίτησης έκδοσης ΚΥΑ 
καθορισμού ανάπτυξης ΕΠ. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

32. Ερώτηση
Αν σε μια εταιρεία κανείς εταίρος / μέτοχος δεν έχει πάνω από 25%, αυτή θεωρείται 
ανεξάρτητη;
Απάντηση:
Ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο Παράρτημα Ι «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ» του 
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. (σχ. Ενότητα 26 και Παράρτημα XI Οδηγού Εφαρμογής)

33. Ερώτηση
Επιβεβαιώστε ότι στην περίπτωση κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με ανάλωση κερδών εις 
νέον στην φάση της υποβολής αρκεί η δήλωση πρόθεσης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με 
απόφαση της Γ.Σ. και η Υπεύθυνη δήλωση  πρόθεσης, όπως αναφέρονται στον οδηγό του 
προγράμματος. Εάν όχι, ποια δικαιολογητικά θα απαιτηθούν για την κάλυψη της ιδιωτικής 
συμμετοχής με ανάλωση κερδών εις νέον στη φάση της υποβολής;
Απάντηση:
Παραπέμπουμε στις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 2. (σχ. Ενότητα 26.1.2 Οδηγού 
Εφαρμογής)
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34. Ερώτηση
Στους ισολογισμούς 3ετίας ως τελευταία διαχειριστική χρήση μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
χρήση του 2022, εφόσον είναι κλεισμένη και με ποιες προϋποθέσεις;
Απάντηση:
Λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων χρόνων / 
κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων του Δικαιούχου, εφόσον λειτουργεί με την ίδια μορφή 
επί τριετία. (σχ. Ενότητα 26.1.2. Οδηγού Εφαρμογής)

35. Ερώτηση
Στον οδηγό αναφέρεται στην σελ. 33 ότι η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται από το 
αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελαχίστου απαιτούμενου από την 
ίδρυση). Το μετοχικό μας κεφάλαιο είναι ~100.000 ευρώ (απαιτούμενο κεφάλαιο ίδρυσης 
ΑΕ 24.000 ευρώ). Η διαφορά (76.000 ευρώ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της 
ιδίας συμμετοχής;
Απάντηση:
Παραπέμπουμε στην απάντηση του ερωτήματος 2. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)

36. Ερώτηση
Η καταβολή της ιδίας συμμετοχής μετά την υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνεται 
τμηματικά σε κάθε ενδιάμεση πιστοποίηση ή απαιτείται η εκ των προτέρων καταβολή του 
ποσού;
Απάντηση:
Η καταβολή της ιδίας συμμετοχής δύναται να πραγματοποιηθεί τμηματικά βάσει και του 
ταμειακού προγράμματος χρηματοδότησης που απαιτείται να υποβάλει ο Δικαιούχος, όπως 
προβλέπεται στην Ενότητα 26.1.1. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου είναι η ολοκλήρωση της κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής. (σχ. Ενότητα 26.1.1 και 15 Οδηγού Εφαρμογής)

37. Ερώτηση
Η Δημόσια Επιχορήγηση του χρηματοδοτικού σχήματος των επενδυτικών σχεδίων που 
αφορούν σε έργα του Τμήματος Ι και για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης και του παρόντος Οδηγού δεν δύναται να υπερβαίνει 
το 50%». Το ποσοστό επιχορήγησης είναι ενιαίο ή εξαρτάται από το άρθρο του ΓΑΚ στην 
οποία εντάσσεται κάθε δαπάνη;
Απάντηση:
Ο περιορισμός αναφορικά με το ανώτατο ποσοστό της Δημόσιας επιχορήγησης (50%) αφορά 
το σύνολο της αιτούμενης δημόσιας επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην αίτηση χρηματοδότησης και προκύπτει από το συμπληρωμένο έντυπο 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής («Έντυπο Καθορισμού Ποσού Επιχορήγησης 
(ΤΜΗΜΑ Ι)»).  Όμως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει υπόψη και να μεριμνήσει, ώστε 



Σελίδα 20 από 22

να ικανοποιεί και τις ειδικότερες προϋποθέσεις των επιμέρους άρθρων του ΓΑΚ, που 
τυγχάνουν εφαρμογής στο Επενδυτικό του Σχέδιο (αναλόγως της φύσης των ζητούμενων 
ενισχύσεων). Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι προϋποθέσεις που 
αφορούν στο ανώτατο ποσοστό/ ύψος ενίσχυσης που δύναται να χορηγηθεί υπό την σχετική 
κατηγορία ενισχύσεων του ΓΑΚ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της 
Δράσης και στην Πρόσκληση.  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθεί καταλλήλως στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών 
για τις εμπίπτουσες στα επιμέρους άρθρα του ΓΑΚ δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο 
της αιτούμενης δημόσιας επιχορήγησης - για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, για τις οποίες 
ζητείται η ενίσχυση  υπό ένα ή περισσότερα άρθρα του ΓΑΚ- δεν δύναται να υπερβαίνει  το 
όριο του 50% του χρηματοδοτικού σχήματος των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε έργα 
του Τμήματος Ι. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής)

38. Ερώτηση:
Μας ενδιαφέρει το ποσοστό επιχορήγησης για ΕΔΕΠ που είναι μεγάλη επιχείρηση και όχι 
ΜΜΕ. Στο αρθ. 38 του ΓΑΚ αναφέρει ότι «η μέγιστη ένταση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας ανέρχεται έως το 30% των 
επιλέξιμων δαπανών». Επίσης, η Κρήτη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό επιχορήγησης 
ανέρχεται στο 45%;
Απάντηση:
Λαμβάνοντας υπόψη περίπτωση επένδυσης σε ενισχυόμενη περιοχή που πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, η ένταση ενίσχυσης που 
θα εφαρμοστεί στο μέρος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ικανοποιεί 
τα ειδικότερα οριζόμενα και εντάσσεται στο άρθρο 38 του ΓΑΚ, δύναται να αυξηθεί κατά 15 
ποσοστιαίες μονάδες και να ανέλθει σε ποσοστό 45%. (σχ. Ενότητα 23 Οδηγού Εφαρμογής).

39. Ερώτηση:
Γενικές δαπάνες αναβάθμισης έργων υποδομής επιχειρηματικών πάρκων, π.χ. οδικού 
δικτύου, δικτύων – σωληνώσεων, χρωματισμοί κλπ., πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο άρθρο 
του ΓΑΚ για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τους; Πώς υπολογίζεται η επιλέξιμη δαπάνη 
τους (π.χ. με το «κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συνιστά 
τις επιλέξιμες δαπάνες»);
Απάντηση:
Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται εκείνες που πληρούν τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 23 του 
Οδηγού Εφαρμογής και ικανοποιούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις των, κατά 
περίπτωση, καθεστώτων ενίσχυσης όπως περιγράφονται στην Ενότητα 23.1 του Οδηγού 
Εφαρμογής. Ο τρόπος υπολογισμού / προσδιορισμού του ύψους των επιλέξιμων δαπανών 
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προβλέπεται από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης της Ενότητας 23.1 του 
Οδηγού Εφαρμογής. (σχ. Ενότητα 23 Οδηγού Εφαρμογής).

40. Ερώτηση:
Οι δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αφορούν μόνο νέα εγκατάσταση (άρθ. 41 
ΓΑΚ) ή μπορούμε να αναβαθμίσουμε (π.χ. με νέα πάνελ) και υφιστάμενο φωτοβολταϊκό 
σταθμό που ήδη λειτουργεί εντός του επιχειρηματικού πάρκου;
Απάντηση:
Σύμφωνα με την Ενότητα 23.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 
«Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές» του ΓΑΚ, οι χρηματοδοτήσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και εφόσον 
προ της χορήγησης αυτών, καθώς και προ της καταβολής αυτών δεν έχει εκκινήσει η 
λειτουργία της εγκατάστασης. (σχ. Ενότητα 23 Οδηγού Εφαρμογής).

41. Ερώτηση:
Στην σελ. 38 του Οδηγού, όπου αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες, στην κατηγορία: 
«Κατασκευή ή αναβάθμιση έργων υποδομών και εγκαταστάσεων και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου» αναφέρεται ως ενδεικτική δαπάνη τα «Κτιριακά έργα». Ως 
επιλέξιμα κτιριακά έργα θεωρούνται μόνο τα κτιριακά έργα κοινωφελούς χαρακτήρα ή όλα 
τα κτιριακά έργα που απαιτούνται για να στεγάζουν επιχειρήσεις εγκαθιστάμενες στο 
πάρκο;
Απάντηση:
Ως επιλέξιμα κτιριακά έργα θεωρούνται μόνο τα κτιριακά έργα κοινωφελούς χαρακτήρα ή 
αυτά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του πάρκου ή αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα 
ανάπτυξης. (σχ. Ενότητα 26.1.1 Οδηγού Εφαρμογής).

42. Ερώτηση: 
Στην συνέχεια του πίνακα, όπου αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες για κατασκευή 
δικτυών υποδομών, δεν υπάρχει αναφορά σε κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού 
αεριού.
Αυτό σημαίνει ότι η δαπάνη κατασκευής του συγκεκριμένου δικτύου δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες, ή απλά ο πίνακας αναφέρει ενδεικτικές 
υποδομές και δεν έχει εξαντλήσει την απαρίθμηση τους;
Απάντηση:
Οι δαπάνες κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνονται στις 
επιλέξιμες δαπάνες του Τμήματος Ι ή του Τμήματος ΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, 
κατά τα όσα ειδικότερα προσδιορίζονται στους οικείους όρους του Οδηγού Εφαρμογής και 
της Πρόσκλησης της Δράσης ως προς την επιλεξιμότητα των προτάσεων. (σχ. Ενότητα 26.1.1 
Οδηγού Εφαρμογής)
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43. Ερώτηση:
Στην παρ. 8.3. (σελ. 31 του οδηγού) αναφέρονται συντελεστές για τον υπολογισμό της 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή.
Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη;
Απάντηση:
Το κόστος εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη βάσει του άρθρου 41 
του ΓΑΚ. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι χρηματοδοτήσεις χορηγούνται για την προώθηση 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και  χορηγούνται μόνο σε νέες 
εγκαταστάσεις και εφόσον προ της χορήγησης αυτών, καθώς και προ της καταβολής αυτών 
δεν έχει εκκινήσει η λειτουργία της εγκατάστασης. (σχ. Ενότητα 23.3. Οδηγού Εφαρμογής)

44. Ερώτηση:
Στα κοινωφελή κτήρια εκτός του κτηρίου διοίκησης συμπεριλαμβάνεται και το κτήριο για 
στέγαση εργαζομένων;
Απάντηση:
Παραπέμπουμε στην απάντηση του ερωτήματος 41. (σχ. Ενότητα 26.1.1 Οδηγού Εφαρμογής)

45. Ερώτηση:
Πώς μπορούμε να συνυποβάλλουμε το αίτημα για την δράση ΙΙ με τον ΔΕΔΔΗΕ; 
Χρειαζόμαστε στοιχεία υπολογισμού του κόστους και κάποια στοιχεία τεχνικά (Π.χ. Τι 
είδους κτήριο απαιτείται για την υποδοχή της παροχής);
Απάντηση:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ο μοναδικός δυνητικός δικαιούχος του Τμήματος ΙΙ είναι ο 
Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΔΕΔΔΗΕ» και κανείς άλλος δεν 
δύναται να (συν)υποβάλλει.  (σχ. Ενότητα 20 Οδηγού Εφαρμογής)


