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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ  

      
 
         Αθήνα,      15-03-2023

         Αριθ. Πρωτ. : 23827 - 15-03-2023

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο
Email

: Πλατεία Κάνιγγος 20
: 10181
: 210 3825790
: ggb1@mindev.gov.gr 

            

ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄ Μέρους 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»

ΑΠΟΦΑΣΗ

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».
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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.

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 
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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 
Οικονομικών με θέμα «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου 
Ανάκαμψης 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 ΣΑΤΑ 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 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), 125355/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΕΔ546ΜΤΛΡ-ΖΒΕ) και 16201/21-02-2023 (ΑΔΑ 
682Ο46ΜΤΛΡ-7ΕΨ) 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 ως Β΄Μέρους 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. 
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Συνημμένα:
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

    
      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση: 
- Υπουργείο Οικονομικών/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ταμείου Ανάκαμψης 
(ΕΥΣΤΑ)
- ΤΑΙΠΕΔ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως 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 και Χρηματοδοτικών Εργαλείων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

κ.α.α. 
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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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: 
Απαιτείται στην αίτηση την οποία θα προσκομίσουμε, να επισυνάπτονται τα πρωτότυπα 
έγγραφα ή δύναται να προσκομίζονται και φωτοτυπίες των πρωτοτύπων (και αν ΝΑΙ απλές 
φωτοτυπίες / φωτοαντίγραφα ή επικυρωμένες όσον αφορά το γνήσιο και την υπογραφή 
αυτών από δημόσια αρχή);

Απάντηση:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο – σε φυσική 
μορφή – έγγραφα είναι δυνατόν να προσκομισθούν και σε μορφή αντιγράφου από το 
πρωτότυπο. Στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι προβλεπόμενοι στις ισχύουσες διατάξεις 
κανόνες σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη επικύρωσης αντιγράφων των πρωτοτύπων 
εγγράφων που υποβάλλονται ενώπιον φορέων του Δημοσίου και ιδίως τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, ως ισχύει, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Ν. 4727/2020 και στις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, εφόσον πρόκειται για 
εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων. (σχ. Ενότητα 25 Οδηγού Εφαρμογής)

2. Ερώτηση:
Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόσκληση του προγράμματος «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ» για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν οι 
φορείς / δυνητικά εντασσόμενοι δικαιούχοι ισχύει ότι:
1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μεγάλη επιχείρηση, Έκθεση, από την οποία θα 
αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επένδυσης με και χωρίς την παρεχόμενη ενίσχυση και ότι 
η ενίσχυση έχει ένα ή περισσότερα από τα εξής αποτελέσματα:

 ουσιώδης αύξηση του αντικειμένου του έργου / της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα 
της ενίσχυσης ή

 ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο / τη 
δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης ή

 ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου / 
δραστηριότητας

2. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των δαπανών του άρθρου 56 του ΓΑΚ, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης έως το πέρας του χρόνου 
απόσβεσής της επένδυσης με τη μέθοδο «ανάλυσης χρηματοδοτικού κενού»
Λαμβάνοντας υπόψη τη περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες μόνο 
του άρθρου 56 του ΓΑΚ (ήτοι για να λάβει ενίσχυση θα εμφανίζεται χρηματοδοτικό κενό), 
στο περιεχόμενο της προαναφερόμενης Έκθεσης Βιωσιμότητας, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται:

 Ποσοτικά στοιχεία, που θα αφορούν στις συγκεκριμένες δαπάνες του 
υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου (ήτοι ΔΕΝ θα πρέπει να εμφανίζεται 
χρηματοδοτικό κενό το οποίο όμως «μεταφράζεται» σε μηδενική ενίσχυση)

ή αρκούν
 Ποιοτικά στοιχεία, ήτοι περιγραφική ανάλυση της συνολικής ωφέλειας, από την 

αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα οδηγήσουν π.χ. στην 
αύξηση της αξίας γης, στην προσέλκυση νέων – πελατών / βιομηχανιών, κοκ

Απάντηση:
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Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι μεγάλη επιχείρηση, υποβάλλεται Έκθεση, από την οποία 
αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση έχει ένα ή περισσότερα από τα εξής αποτελέσματα:
 Ουσιώδης αύξηση του αντικειμένου του έργου / της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της 
ενίσχυσης ή
 Ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο / τη 
δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης ή
 Ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου / 
δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος παρουσιάζει στη σχετική Έκθεση την κατάσταση της 
δραστηριότητας / έργου με και χωρίς την ενίσχυση, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία που κρίνει 
ως αναγκαία για την απόδειξη ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω αποτελέσματα.
Συνεπώς, η Έκθεση βιωσιμότητας που θα παρασχεθεί θα έχει ως αντικείμενο την απόδειξη της 
κατάστασης του έργου / δραστηριότητας με και χωρίς την ενίσχυση και ειδικότερα την 
τεκμηρίωση του πώς επιδρά η ενίσχυση στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω 
αποτελεσμάτων. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

3. Ερώτηση: 
Ερώτημα αναφορικά με τις δαπάνες που εντάσσονται στο άρθρο 56 και σχετικά με την 
Μέθοδο Υπολογισμού Μέγιστου Ύψους Ενίσχυσης:  Ανάλυση χρηματοδοτικού κενού. 
Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του 
κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων.
Μπορείτε να μας δώσετε ένα ενδεικτικό – απλοϊκό παράδειγμα κατανόησης του τρόπου 
υπολογισμού του Μέγιστου Ύψους Ενίσχυσης;

      Απάντηση:
Βάσει των προβλέψεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, το ποσό της ενίσχυσης για 
δαπάνες που εντάσσονται στο άρθρο 56 δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Επιπλέον, ως κέρδος εκμετάλλευσης 
ορίζεται η διαφορά μεταξύ των προεξοφλημένων εσόδων και των προεξοφλημένων δαπανών 
λειτουργίας κατά την διάρκεια οικονομικής ζωής της επένδυσης, όταν η διαφορά αυτή είναι 
θετική.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προβλέψεων, παρατίθεται ακολούθως ένα απολύτως ενδεικτικό 
παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού του Μέγιστου Ύψους Ενίσχυσης. Λαμβάνεται υπόψη 
επενδυτικό σχέδιο με επιλέξιμες δαπάνες που εντάσσονται στο άρθρο 56, οι οποίες 
ανέρχονται σε € 8.000.000. Επιπλέον, βάσει εύλογων παραδοχών / εκτιμήσεων, υπολογίζεται 
το αναλογούν κέρδος εκμετάλλευσης ως ίσο με € 5.000.000 (π.χ. Προεξοφλημένα έσοδα: € 
10.000.000 – Προεξοφλημένο κόστος: € 5.000.000, κατά τη διάρκεια οικονομικής ζωής της 
επένδυσης).
Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω παράδειγμα, προκύπτει μέγιστο ύψος 
ενίσχυσης ίσο με € 3.000.000 (Επιλέξιμες δαπάνες: € 8.000.000 – Κέρδος εκμετάλλευσης: € 
5.000.000).
Συμπληρωματικά, όσον αφορά στην πρόβλεψη ότι «το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από 
τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων» παραπέμπουμε στην 
απάντηση στη με Α/Α 17 ερώτηση της υπ’ αριθμ. ΥΑ 4795/19.01.2023 (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»). (σχ. Ενότητα 23.1 Οδηγού Εφαρμογής)
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4. Ερώτηση:
Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης ταυτίζεται με τον συνολικό 
προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών πράσινης μετάβασης του επενδυτικού σχεδίου 
που συνεισφέρουν στους κλιματικούς στόχους του ΕΣΑΑ, ήτοι με το άθροισμα των 
σταθμισμένων δαπανών ή χωρίς την στάθμιση;
Παράδειγμα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΔΙO

ΠΑΡΕΜ
ΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

1 Ασφαλτόστρωση 
Οδικού Δικτύου - 200.000 -

2
Σύστημα 
Εμπροσθοπορείας 
(ΜΚΑ)

041α 450.000 180.000 (= 40%*450.000)

3 Αντικατάσταση 
Πιεστικού Συγκρ. - 200.000 -

ΣΥΝΟΛΟ 950.000 180.000

O έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου στον πυλώνα της πράσινης 
μετάβασης, πραγματοποιείται με βάσει το ποσό των:

 € 450.000 με τον συντελεστή να λαμβάνει την τιμή του 47,36% (=450.000/950.000) > 
24,00%, ήτοι επιλέξιμο έργο

ή
 € 180.000 με τον συντελεστή να λαμβάνει την τιμή του 18,94% (=180.000/950.000) < 

24,00%, ήτοι ΜΗ επιλέξιμο έργο;

Απάντηση:
Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των 
επιλέξιμων δαπανών που έχουν αντιστοιχιστεί σε τουλάχιστον ένα πεδίο παρέμβασης βάσει 
του εντύπου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του Οδηγού Εφαρμογής. 
Το αντίστοιχο ποσό συνεισφοράς των δαπανών αυτών στους κλιματικούς στόχους του ΕΣΑΑ 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμιση ανά πεδίο παρέμβασης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος VΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/241 και 
περιλαμβάνεται στον πίνακα της Ενότητας 23.3 του Οδηγού Εφαρμογής.
Στο πλαίσιο αυτό, βάσει των οριζόμενων στην Ενότητα 23.3 του Οδηγού Εφαρμογής, «η 
επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης επαληθεύεται 
με τη διαπίστωση ύπαρξης προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης στο ΕΣ, οι 
οποίες συνεισφέρουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής του ΕΣΑΑ τουλάχιστον στο 24% 
του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου». Κατά συνέπεια, για τον έλεγχο 
του σχετικού ποσοστού λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του ποσού συνεισφοράς ως προς το 
σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ήτοι στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο υπολογισμός 
της δεύτερης περίπτωσης. (σχ. Ενότητα 23.3 Οδηγού Εφαρμογής)

5. Ερώτηση:
Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», είναι επιλέξιμες οι 
επιμέρους δαπάνες, δαπανών που δεν θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση; Για 
παράδειγμα δαπάνη φωτιστικών στα πλαίσια της οδοποιίας αποτελούν επιλέξιμες 
δαπάνες;
 
Απάντηση:
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Στο πλαίσιο της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν εκείνες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όπως αυτές προσδιορίζονται στην Ενότητα 23 
του Οδηγού Εφαρμογής. 
Κατά συνέπεια, είναι δυνατή στο πλαίσιο της Δράσης η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης 
επιμέρους δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν σε επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης 
(όπως αυτές προσδιορίζονται στην Ενότητα 23.2 του Οδηγού Εφαρμογής) και πληρούν τους 
γενικούς και ειδικούς όρους του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης, στο οποίο αυτές 
εντάσσονται (όπως οι όροι αυτοί προσδιορίζονται αναλυτικότερα στην Ενότητα 23.1 του 
Οδηγού Εφαρμογής).

6. Ερώτηση:
Να προσδιοριστεί με σαφήνεια τι αποτελεί παραδοτέο της δαπάνης απόκτησης γης κατά 
την διαδικασία υποβολής της αίτησης;
 
Απάντηση:
Βάσει των οριζόμενων στην Ενότητα 26.1.1 του Οδηγού Εφαρμογής, στο πλαίσιο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου χρηματοδότησης απαιτείται να συμπεριληφθεί 
σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου να προσδιορίζεται το εύλογο του ύψους κάθε 
επιμέρους δαπάνης (βλ. σχετικό πίνακα Ενότητας 26.1.1 αναφορικά με ενδεικτικές 
πληροφορίες ανά κατηγορία δαπάνης). Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της κατηγορίας δαπάνης 
που αφορά την απόκτηση γης, απαιτείται η υποβολή σχετικής τεκμηρίωσής με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο, η οποία ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει προσφορές ιδιοκτητών, 
μεσιτικών γραφείων, τοπογραφικό διάγραμμα, τεκμηρίωση για την αντικειμενική αξία του 
ακινήτου κ.ά., καθώς και συνδυασμό περισσότερων πρόσφορων μέσων. (σχ. Ενότητα 23 
Οδηγού Εφαρμογής)

7. Ερώτηση:
Στη σελίδα 62 του οδηγού αναφέρεται ότι για τους ΟΥΜΕΔ που έχουν καθοριστεί με το Ν. 
2545/1997 ή τον Ν. 3982/2011 η ανάλυση του κόστους της επένδυσης θα γίνει με βάση τις 
εκπονηθείσες προμελέτες των έργων υποδομής. Ωστόσο, εφόσον ο Δικαιούχος θεωρεί ότι 
το κόστος των έργων έχει διαφοροποιηθεί, μπορεί να υποβληθεί νέα ανάλυση του κόστους 
της επένδυσης.
Το ερώτημα που τίθεται, εάν υποβληθεί νέα ανάλυση του κόστους της επένδυσης, είναι: 
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την τεκμηρίωση της νέας ανάλυσης του κόστους της 
επένδυσης (π.χ. νέες προσφορές; τεχνικές εκθέσεις;) 
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει υποβάλλει φάκελο για αναθεώρηση του 
προϋπολογισμού εγκεκριμένης ΚΥΑ στη ΓΓΒ αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η τροποποιητική 
ΚΥΑ, απαιτείται να υποβληθεί το σύνολο των τεχνικών μελετών που υποβλήθηκαν στο 
φάκελο της αναθεώρησης της ΚΥΑ ή αρκεί η έκθεση τεκμηρίωσης η οποία αποτελεί μέρος 
του φακέλου που υποβλήθηκε στη Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών 
Πάρκων;
 
Απάντηση:
Βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στην Ενότητα 26.1.1 του Οδηγού Εφαρμογής, στο πλαίσιο 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνεται 
τεκμηριωτικό υλικό  για τον προσδιορισμό του εύλογου ύψους κάθε επιμέρους δαπάνης. Ως 
εκ τούτου, στην περίπτωση που υποβληθεί νέα ανάλυση του κόστους της επένδυσης 
απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικής τεκμηρίωσης του κόστους αυτού με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο (π.χ. τεχνική μελέτη, προσφορές προμηθευτών, κλπ.).
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Όσον αφορά την περίπτωση αναμονής έκδοσης της τροποποιητικής ΚΥΑ, ως έκθεση 
τεκμηρίωσης γίνεται αντιληπτό ότι νοείται η τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας − 
βιωσιμότητας του ΕΠ που υποβάλλεται στο πλαίσιο του φακέλου για την αίτηση έκδοσης ΚΥΑ 
έγκρισης ανάπτυξης ΕΠ.
Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό να συμπεριληφθεί η εν λόγω μελέτη στο φάκελο 
χρηματοδότησης, στο μέτρο που ο υποψήφιος επενδυτής κρίνει ότι καλύπτεται και 
τεκμηριώνεται επαρκώς το σύνολο των οικονομικών στοιχείων που απαιτούνται για το αίτημα 
χρηματοδότησης, βάσει των προβλεπόμενων στην Ενότητα 26 του Οδηγού Εφαρμογής. (σχ. 
Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

8. Ερώτηση: 
Στη σελ. 63 της Πρόσκλησης στην παραπομπή 31 αναφέρεται ότι:
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2021/C 280/01 (Παρ. 1.3), δεν απαιτείται 
έλεγχος βιωσιμότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Επενδυτικά έργα των οποίων το συνολικό επενδυτικό κόστος δεν υπερβαίνει το 
ποσό των δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000) (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

 Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού σκοπού / τις άμεσες 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική χρηματοδότηση που παρέχει ο 
εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα 
εκατομμυρίων (€ 10.000.000).

Το ερώτημα που τίθεται είναι οι περιπτώσεις i) και ii) έχουν εφαρμογή σωρευτικά ή 
μεμονωμένα; Αν έχουν σωρευτική εφαρμογή, μπορεί να υποβληθεί μόνο η Έκθεση Ελέγχου 
του Συμβούλου / Μηχανικού σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
με την Αίτηση Υποβολής και κατά την υλοποίηση του έργου, λόγω πολύ πιθανών 
τροποποιήσεων Φυσικού Αντικειμένου να υποβληθεί η Μελέτη Ελέγχου Βιωσιμότητας κατά 
την υποβολή του 1ου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου – πληρωμής;
 
Απάντηση:
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2021/C 280/01 (Παρ. 1.3), τα κατώτατα όρια κάτω 
από τα οποία δεν θα απαιτείται έλεγχος βιωσιμότητας καθορίζονται ως εξής:  

 Όσον αφορά τα (επενδυτικά) έργα, βάσει του συνολικού επενδυτικού κόστους έργου 
(Project Investment Cost, PIC), το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR

 Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού σκοπού / τις άμεσες 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει 
ο εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. 
EUR.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» εμπίπτουν 
στην πρώτη περίπτωση (επενδυτικά έργα) και ως εκ τούτου για τη διερεύνηση της απαίτησης 
κατάρτισης μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας εξετάζεται το σχετικό όριο της πρώτης περίπτωσης 
μεμονωμένα. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού Εφαρμογής)

9. Ερώτηση:
Στα πλαίσια ελέγχου της προβληματικότητας, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, με τον όρο 
«ENIAIA» εννοούνται και οι συνεργαζόμενες εταιρείες;
 
Απάντηση:
Η προβληματικότητα ελέγχεται κατ’ αρχάς στο επίπεδο του ίδιου του Δικαιούχου - αιτούσας 
και εφόσον αυτός ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων ο έλεγχος πραγματοποιείται τόσο στο 
επίπεδο της ίδιας της αιτούσας, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικού ομίλου (αιτούσα 
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επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι 
του ΓΑΚ). (σχ. Παράρτημα VII  Οδηγού Εφαρμογής)

10.Ερώτηση:
Στην 5η τροποποίηση της πρόσκλησης, στην σελίδα 52 αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:
«Οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται μια επιχείρηση-
υποψήφιος Δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή του παρόντος όρου είναι οι ΚΑΔ που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XI του παρόντος Οδηγού του Οδηγού Εφαρμογής της 
Δράσης». 
Στο Παράρτημα XI δεν περιγράφει τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ αλλά αναφέρεται στο έντυπο 
δήλωσης μεγέθους της επιχείρησης. Θα μπορούσατε να μου αποστείλετε τους μη 
επιλέξιμους ΚΑΔ που αφορούν το πρόγραμμα;
 
Απάντηση:
Δεν σχεδιάζεται να δοθεί σχετικό Παράρτημα, η δε σχετική λανθασμένη εκ παραδρομής 
αναφορά θα διορθωθεί σε τυχόν μελλοντική τροποποίηση. Για τους σκοπούς εντοπισμού των 
μη επιλέξιμων ΚΑΔ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις συγκεντρωτικές λίστες ΚΑΔ που τηρεί η 
ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό προς τους Γενικούς Όρους εφαρμογής του Κανονισμού De Minimis (Όρος 
23.1.3 του Οδηγού Εφαρμογής), καθώς και του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) (Όρος 
23.1.1 του Οδηγού Εφαρμογής), όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της 
Δράσης. (σχ. Ενότητα 23.1.3 Οδηγού Εφαρμογής)

11.Ερώτηση:
Σύμφωνα την τροποποιημένη πρόσκληση του προγράμματος «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», 
στην παράγραφο «Επιλεξιμότητα ως προς την επίτευξη των στόχων για την κλιματική 
αλλαγή»:

 Για το Πεδίο Παρέμβασης: 041α - Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σύμφωνα με 
τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι απαιτείται να 
παράσχουν αιτιολογημένο χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου για την επίτευξη 
των στόχων για την κλιματική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπου ο 
υπολογισμός της συνεισφοράς της πρότασης στους κλιματικούς στόχους του ΕΣΑΑ 
θα γίνεται βάσει του Παραρτήματος VI του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/241 – 
ίσος με 40,00%, λαμβάνεται υπόψη εφόσον: «ο στόχος του μέτρου για το 
κατασκευασμένο σύστημα εμπροσθοπορείας λυμάτων είναι να έχει μηδενική 
καθαρή κατανάλωση ενέργειας ή για την ανανέωση του συστήματος 
εμπροσθοπορείας λυμάτων να οδηγήσει σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας 
κατά τουλάχιστον 10,00 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με 
αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο)»

 Υφιστάμενη ΒΙ.ΠΕ. που εξυπηρετείται από το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας 
λυμάτων του Δήμου σχεδιάζει να ανεξαρτητοποιηθεί από αυτό και να 
κατασκευάσει νέο, εντός της ΒΙ.ΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δαπάνες κατασκευής του συστήματος συλλογής και 
επεξεργασίας λυμάτων για να αντιστοιχηθούν με το πεδίο παρέμβασης 041α θα πρέπει:

 Το κατασκευασμένο σύστημα εμπροσθοπορείας λυμάτων να έχει μηδενική καθαρή 
κατανάλωση ενέργειας 

ή
 Μπορεί να θεωρηθεί ανανέωση (υφιστάμενη ΒΙ.ΠΕ.) του συστήματος 

εμπροσθοπορείας λυμάτων που οδηγεί σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας 
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κατά τουλάχιστον 10,00% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (λαμβάνοντας 
υπόψη την κατανάλωση ενέργειας του Δήμου);

 
Απάντηση:
Σύμφωνα με την Ενότητα 26.1 του Οδηγού Εφαρμογής της δράσης και βάσει του 
Παραρτήματος VI του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/241, για τις κατηγορίες δαπανών που 
αντιστοιχίζονται με το πεδίο παρέμβασης 041α «Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σύμφωνα 
με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης», οι υποψήφιοι  απαιτείται να παράσχουν 
αιτιολογημένο χαρακτηρισμό της αντιστοίχισης αυτής καθώς και ότι ο στόχος του μέτρου:

 Για το κατασκευασμένο σύστημα εμπροσθοπορείας λυμάτων είναι να έχει μηδενική 
καθαρή κατανάλωση ενέργειας ή 

 Για την ανανέωση του συστήματος εμπροσθοπορείας λυμάτων είναι να οδηγήσει σε 
μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10,00% (αποκλειστικά με 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο)

Στο αναφερόμενο στην ερώτηση παράδειγμα, η υφιστάμενη ΒΙΠΕ αναμένεται να 
ανεξαρτητοποιηθεί από το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου και να 
προχωρήσει σε κατασκευή νέου συστήματος εντός της ΒΙΠΕ. Δεδομένης της ληφθείσας 
πληροφόρησης, η εν λόγω περίπτωση φαίνεται να εμπίπτει στην πρώτη περίπτωση κατά τα 
ανωτέρω δεδομένου ότι δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενο δίκτυο εντός της ΒΙΠΕ και θα 
προβεί σε εκ νέου κατασκευή του συστήματος εμπροσθοπορείας λυμάτων. (σχ. Ενότητα 23.3 
Οδηγού Εφαρμογής)

12.Ερώτηση:
Σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 4795 – 19/1/2023 Απόφαση της ΓΓΒ (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»), στις ερωτήσεις 24 και 25 αναφέρεται ότι 
είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της Δήλωσης ΜΜΕ του Παραρτήματος ΧΙ του Οδηγού 
Εφαρμογής, ακόμα και στη περίπτωση Μεγάλης Επιχείρησης.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω παράρτημα αποτελεί το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΟΤΗΤΑ ΜΜΕ», όπως αυτό αποτυπώνεται στον «Οδηγό Χρήσης 
του Ορισμού των ΜΜΕ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο), 
θα ήθελα να παραθέσω τα κάτωθι:
Σελίδα 2: Ο οδηγός αυτός περιέχει:

 Λεπτομέρειες και εξηγήσεις σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ ο οποίος ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2005.

 Υπόδειγμα εντύπου δήλωσης το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες 
επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα υποστήριξης των ΜΜΕ 
προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ.

Σελίδα 46 & 47: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ:
Ανακοίνωση της Επιτροπής
Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας 
επιχείρησης 
(2003/C 118/03)
Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ενθάρρυνση της εφαρμογής της σύστασης 
96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ, όπως 
τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (1).
[…]
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Στο βαθμό που τα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιήσουν τον ορισμό ΜΜΕ επιθυμούν να 
επιταχύνουν την επεξεργασία των διοικητικών φακέλων, προφανώς και θα ήταν σκόπιμο 
μία παρόμοια δήλωση να μην αυξήσει το συνολικό διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, 
αλλά να αντικαταστήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό άλλες αιτήσεις υποβολής στοιχείων 
που απαιτούνταν στο παρελθόν και να ενσωματωθεί κατά προτίμηση στους φακέλους που 
αφορούν τις αιτήσεις συμμετοχής σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται, σύμφωνα με τον «Οδηγό Χρήσης του Ορισμού των 
ΜΜΕ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τεκμηρίωση της ιδιότητας ΜΜΕ και όχι το 
αντίθετο,

 για την συμπλήρωση της Δήλωσης ΜΜΕ, απαιτείται η αποτύπωση όλων των 
συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων,

 υφίστανται συνδέσεις και συνεργασίες με τεράστιο πλήθος επιχειρήσεων (όμιλοι 
εταιρειών, τράπεζες, fund, κ.α.),

 υφίσταται αδυναμία λήψης στοιχείων μεγέθους (κυρίως του προσωπικού) από τις 
συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,

 προσκομίζεται Υ.Δ. ότι φορέας της επένδυσης είναι Μεγάλη Επιχείρηση,
 προσκομίζεται εκτύπωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 

θα μπορούσε να συμπληρωθεί η Δήλωση ΜΜΕ του Παραρτήματος ΧΙ, χωρίς τα 
παραρτήματα, ήτοι μόνο τις πρώτες 2 σελίδες με αναγραφή (α) ΕΜΕ > 250, (β) Κύκλο 
Εργασιών > € 50.000.000 και (γ) Ισολογισμό > € 43.000.000), με ταυτόχρονη επισύναψη της 
Υ.Δ. περί Μεγάλης Επιχείρησης και της Εκτύπωσης του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών 
Δικαιούχων.
 
Απάντηση: 
Σύμφωνα με την Ενότητα 26 του Οδηγού Εφαρμογής της δράσης στον Φάκελο 
Χρηματοδότησης απαιτείται να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση μεγέθους της επιχείρησης βάσει 
του υποδείγματος του Παραρτήματος ΧΙ. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αναφερόμενη στην ερώτηση περίπτωση μεγάλης επιχείρησης όπου 
υφίστανται συνδέσεις και συνεργασίες με πλήθος επιχειρήσεων είναι δυνατό να 
συμπληρωθεί η εν λόγω δήλωση του Παραρτήματος ΧΙ, με αναγραφή της πλήρωσης των 
σχετικών ορίων ΕΜΕ, Κύκλου Εργασιών και Ισολογισμού και υπό την προυπόθεση της 
ταυτόχρονης επισύναψης της Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μεγάλης Επιχείρησης και της 
Εκτύπωσης από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. (σχ. Ενότητα 26 Οδηγού 
Εφαρμογής)

13.Ερώτηση:
Σχετικά με την απάντηση στην ερώτηση 13 για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» όπως συμπεριλήφθη στην απόφαση υπ’αριθμ. πρωτ. 4795/19-01-
2023 που επισυνάπτεται, σημειώνονται τα εξής:

 Σύμφωνα με την παράγραφο 26.1.1. του οδηγού εφαρμογής, τα έργα των δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων, υπάγονται στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης με τίτλο 
«Δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων 
του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με αυτά»

 Σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση 13 που έχει δοθεί, αναφέρετε ρητά ότι οι 
δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και αναβάθμιση δικτύων ομβρίων 
σχετίζονται με το πεδίο παρέμβασης 040 «Διαχείριση υδάτων και διατήρηση 
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υδάτινων πόρων», υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές επενδύσεις έχουν μέσο 
δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο δείκτης ILI, αν δεν κάνουμε λάθος, 
σχετίζεται μόνο με δίκτυα υδροδότησης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν εκ 
παραδρομής έχει αναφερθεί η εν λόγω προϋπόθεση για τα δίκτυα ομβρίων καθώς:
1. τα δίκτυα ομβρίων υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης 040 χωρίς να χρειάζεται η 
εκπλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης που αφορά μόνο δίκτυα υδροδότησης 
ή  
2. τα έργα δικτύων ομβρίων υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης 041α Συλλογή και 
επεξεργασία λυμάτων κλπ., έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 26.1.1. του οδηγού 
εφαρμογής 
Αν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω (1 ή 2), παρακαλούμε να διευκρινιστεί πως 
υπολογίζεται ο δείκτης ILI (ή όποιος άλλος δείκτης υφίσταται) για τα έργα των δικτύων 
ομβρίων.

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. Επιπλέον στην ενότητα 26.1.1 του Οδηγού Εφαρμογής 
περιλαμβάνεται πίνακας των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών με σκοπό να αποτυπωθούν 
παραδείγματα πληροφοριών που δύνανται να παρασχεθούν στο πλαίσιο τεκμηρίωσης του 
κόστους, ενώ η σχετική αντιστοίχισή τους με παραδείγματα δαπανών ανά κατηγορία είναι 
ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η αντιστοίχιση δαπανών που 
αφορούν δίκτυο ομβρίων σε υφιστάμενο ΟΥΜΕΔ με το πεδίο παρέμβασης 040 («Διαχείριση 
υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων») εφόσον εξυπηρετεί τον προαναφερόμενο σκοπό της 
διαχείρισης υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα της από 13 Ιουλίου 2021 
Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της 
αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, όπως έχουν αποτυπωθεί 
στην ενότητα 17 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, αναφορικά με τα έργα διαχείρισης των 
υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων, οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών 
υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5. Ο εν λόγω δείκτης χρειάζεται να υπολογίζεται και να 
πληρείται κατά περίπτωση για τα έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων 
πόρων για τα οποία τυγχάνει εφαρμογής. (σχ. Ενότητα 26.1.1 Οδηγού Εφαρμογής).

14. Ερώτηση:
Στην προκήρυξη της δράσης, στο κεφ. 9 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ» αναφέρει «Η ιδία 
συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και 
καλύπτεται από το αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου 
απαιτούμενου για την ίδρυση της εταιρείας) και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου», ενώ 
στην 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης στις 22/12/2022 έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα 
κάλυψης του 25% με ιδία συμμετοχή. 
Να μας δοθεί η απαραίτητη διευκρίνιση σε ποιο ποσοστό υποχρεούται ο δικαιούχος 
κάλυψης της ιδίας συμμετοχής που απαιτείται.
 
Απάντηση:
Σύμφωνα με την από 22/12/2022 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης  και του Οδηγού Εφαρμογής 
για τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία ανέρχεται 
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κατ’ ελάχιστον σε 50%, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια (π.χ. 
εισφορά σε χρήμα, μετρητά μετόχων, λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων) ή / και δάνειο. Κατά 
συνέπεια, δεν προβλέπεται σχετικό ποσοστό κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από τον δικαιούχο 
με ίδια κεφάλαια. (σχ. Ενότητα 24 Οδηγού Εφαρμογής).
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