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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση 

των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 

με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.
2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 
(ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

6. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 
ενισχύσεων.

mailto:amamasioulas@mou.gr


Σελίδα 2 από 6

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης.

8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων 
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και 
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τη με αρ. πρωτ. Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01–11–2016) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, αξιολόγησης 
πράξεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

13. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον _έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

14. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης). 

15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

16. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την με αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και την 2ης Ιουνίου 2019 και το 
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την C(2018) 8831 final/12-
12-2018.

19. Την με αρ. πρωτ. 1188/12-3-2019 απόφαση μέσω γραπτής της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία η διαδικασία και το 
περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των 
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι. 

20. Την με αρ. Πρωτ. 2902/2-7-2019 επιστολή της ΕΥΔΕΠΠΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
επέκταση μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του άρθρου 67(2)α) του Καν. 1303/2018 σύμφωνα με 
το άρθρο 152(7)

21. Την με αρ. πρωτ. 5045/19.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία 
ορίζεται ο “Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας” (ΕΦΕΠΑΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) των δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020»

22. Την με αρ. πρωτ. 1865/22-4-2019 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η 
μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο 
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι και τα 
κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης
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23. Την με αρ. πρωτ. 3401/9-8-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
επενδυτικών σχεδίων για τη δράση1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” 
στη Δυτική Ελλάδα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

24. ο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την  έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των 

“πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνημμένα:
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

Κοινοποίηση:
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
 ΕΦΕΠΑΕ
 Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
1.δε.6 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ “ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ” ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

Γενικά Ερωτήματα
1. Υφιστάμενη Επιχείρηση που έχει έδρα εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορεί να πραγματοποιήσει 
επένδυση σε υφιστάμενο υποκατάστημα στη Δυτική Ελλάδα;
Απάντηση: Ναι, με την προϋπόθεση οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν να αφορούν το υποκατάστημα εντός της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

2. Οι προσφορές για τις προτεινόμενες δαπάνες της επένδυσης πρέπει να έχουν ημερομηνία; Ποια είναι αυτή;
Απάντηση: Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρόσφατες (εντός 6μήνου από την υποβολή της πρότασης)

3. Μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει σε παραπάνω από μια κατηγορίες; Π.χ. Γ.1 Υφιστάμενες πράσινες και Γ.2 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανακύκλωσης; Αν όχι, πρέπει να το προσθέσουμε στην προκήρυξη;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση μόνο σε μία κατηγορία δικαιούχων

4. Σε περίπτωση που υφιστάμενη επιχείρηση υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό, 
ο οποίος υπερβαίνει τον μ.ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας, για ποιο ποσό θα πρέπει να υποβληθούν 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής;
Απάντηση: Σύμφωνα με το ακόλουθο αριθμητικό παράδειγμα:
Έστω υφιστάμενη πολύ μικρή επιχείρηση η οποία παρουσίασε μ.ο. Κύκλου Εργασιών την τελευταία 3ετία που 
ανέρχεται σε 50.000€. Υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο με προτεινόμενο π.υ. 100.000 και δ.δ 65.000€. Οφείλει να 
προσκομίσει βεβαιώσεις υπολοίπων ή έγκριση δανείου για ποσό (100.000-50.000)*35%=17.500€. Σε περίπτωση 
που προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά για ποσό 10.000€, θα μειωθεί ο επιχορηγούμενος π/υ της επένδυσης στις 
78.571,43. Τρόπος Υπολογισμού: Μέσος όρος κύκλου εργασιών + υπόλοιπο βεβαιώσεων/0,35= Συνολικός π.υ.

5. Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που μια νέα ή υπό σύσταση επιχείρηση στον κλάδο της ανακύκλωσης 
τεκμηριώσει λιγότερο ποσό Ίδιας Συμμετοχής, από το ποσό Ίδιας Συμμετοχής που αντιστοιχεί στον υποβαλλόμενο 
προϋπολογισμό;
Απάντηση: Σύμφωνα με το ακόλουθο αριθμητικό παράδειγμα:
Έστω νέα ή υπό σύσταση επιχείρηση στον τομέα της ανακύκλωσης, η οποία υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο με 
συνολικό προϋπολογισμό 100.000€. Πρέπει να προσκομίσει υπόλοιπα καταθέσεων των εταίρων ή έγκριση 
δανεισμού για ποσό 35.000€. Αν υποβάλλει για ποσό 20.000€, τότε ο επιχορηγούμενος π/υ της επένδυσης θα 
μειωθεί στις 57.143,86€. Τρόπος υπολογισμού: Υπόλοιπα Καταθέσεων/0,35= Συνολικός π/υ της επένδυσης

6. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επιλέξει τον Τραπεζικό δανεισμό , ως τρόπο τεκμηρίωσης της Ίδιας 
Συμμετοχής, η έγκριση, προέγκριση ή σύμβαση δανείου μπορεί να απευθύνεται στους εταίρους-μετόχους της 
επιχείρησης;
Απάντηση: Η έγκριση, προέγκριση ή σύμβαση δανείου πρέπει να είναι στην επωνυμία της επιχείρησης που 
υποβάλλει την αίτηση και όχι στους εταίρους-μετόχους αυτής

7.Πότε μπορεί να υποβληθεί ενδιάμεσος έλεγχος;
Απάντηση: Ενδιάμεσος έλεγχος μπορεί να υποβληθεί όταν ο δικαιούχος της επένδυσης έχει υλοποιήσει έργο 
(Οικονομικό αντικείμενο) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και μέχρι 70% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού της επένδυσης (σελίδα 69 της προκήρυξης)

8. Πότε έχει υποχρέωση η επιχείρηση να υλοποιήσει τουλάχιστον το 30% για να μην απενταχθεί;
Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.1 της Αναλυτικής Προκήρυξης, η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται 
εντός 12μήνου μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, να υποβάλλει αίτημα ελέγχου προόδου-αίτημα 
ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης, με ελάχιστο ποσοστό υλοποίησης το 30% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Αν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα ή το σχετικό αίτημα υποβληθεί πέραν της παραπάνω προθεσμίας , η επιχείρηση 
απεντάσσεται από το Πρόγραμμα
Αν υποβληθεί σχετικό αίτημα και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων πιστοποιηθούν δαπάνες σε 
ποσοστό μικρότερο του 20% του συνολικού προϋπολογισμού, η επιχείρηση απεντάσσεται από το Πρόγραμμα
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Αν υποβληθεί σχετικό αίτημα και πιστοποιηθεί προϋπολογισμός σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% επί του 
συνολικού προϋπολογισμού, η επιχείρηση πληροί τη σχετική προϋπόθεση που ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος, 
όμως δε δύναται να λάβει την αντιστοιχούσα ενδιάμεση δόση του Προγράμματος

9. Σε τι ποσοστό υλοποίησης μπορεί να υποβληθεί αίτημα τελικού ελέγχου δαπανών;
Απάντηση: Σε ποσοστό υλοποίησης μεγαλύτερο του 70% και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης
10. Στον υπολογισμό των ΕΜΕ για το μέγεθος της επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη οι εταίροι-μέτοχοι της 
επιχείρησης;
Απάντηση: Οι εταίροι-μέτοχοι των προσωπικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψην στον υπολογισμό των ΕΜΕ για 
το μέγεθος της επιχείρησης

Πράσινες Επιχειρήσεις
11. Υφιστάμενη Επιχείρηση (πράσινη) που δραστηριοποιείται εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορεί να 
πραγματοποιήσει επένδυση που αφορά την ίδρυση υποκαταστήματος στη Δυτική Ελλάδα; 
Απάντηση: Όχι, η πρόσκληση αφορά υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν Δαπάνες 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

12. Υφιστάμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 
Αποφασίζει πριν την υποβολή της πρότασης να προσθέσει επιλέξιμο ΚΑΔ (κατηγορία πράσινες). 
Απάντηση: Όχι, η πρόσκληση αφορά υφιστάμενες εγκαταστάσεις

13. Έστω επιχείρηση (πράσινη) η οποία δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους παρακάτω ΚΑΔ:
93.11.10.01 - Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.03 - Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
93.11.10.04 - Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
93.11.10.05 - Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ
Η δαπάνη που αφορά την αγορά και τοποθέτηση νέων προβολέων LED στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σε 
ποια κατηγορία δαπανών εμπίπτει;
Απάντηση: Η δαπάνη εντάσσεται στην κατηγορία 2 – Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός και συγκεκριμένα στην 
υποκατηγορία δαπάνης 2.4 – Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας

14. Στην κατηγορία των Πράσινων Επιχειρήσεων , είναι επιλέξιμη δαπάνη τα συστήματα ασφαλείας, 
εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης (Κατηγορία 2.4 των ανακύκλωσης);
Απάντηση: Όχι

15. Η κατηγορία δαπανών 2.5 «Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής» στις Πράσινες 
αφορά και τα συνήθη λογισμικά και εξοπλισμό; Ή αφορά μόνο ειδικά συστήματα και εξοπλισμό που αφορούν τον 
στόχο της εξοικονόμησης;
Απάντηση: Στην κατηγορία των Πράσινων Επιχειρήσεων, η υποκατηγορία δαπάνης 2.5 «Συστήματα αυτοματισμού 
και ειδικά συστήματα πληροφορικής» αφορά εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 
πληροφορικής , που καλύπτουν αμιγώς τις ανάγκες της επιχείρησης και αφορούν πλήρως την εξοικονόμηση 
ενέργειας ή τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών δεν 
είναι επιλέξιμα τα συνήθη λογισμικά και εξοπλισμός της επιχείρησης (π.χ. υπολογιστές, εκτυπωτές, tablet, office 
κλπ.)

16. Έστω εταιρεία (πράσινη) η οποία υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο το οποίο δεν προβλέπει δαπάνες 
εξοικονόμησης ενέργειας, παρά μόνο αγορά εξοπλισμού και κτιριακές δαπάνες της επιχείρησης. Είναι επιλέξιμη για 
το Πρόγραμμα;
Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμη για το Πρόγραμμα. Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εξυπηρετεί το στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης της επιχείρησης

17. Δύναται μια επιχείρηση να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο με μοναδική δαπάνη την αγορά-εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού ;
Απάντηση: Όχι, η δαπάνη για εγκατάσταση μικρής κλίμακας ΑΠΕ και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκών, δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου (σελίδα 30 της Προκήρυξης)
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Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης
18. Υφιστάμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 
Αποφασίζει πριν την υποβολή να προσθέσει επιλέξιμο ΚΑΔ (ανακύκλωσης). Μπορεί να υποβάλλει επενδυτική 
πρόταση και σε ποια κατηγορία (υφιστάμενη, νέα, κλπ) εμπίπτει;
Απάντηση: Ναι, στην κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων ανακύκλωσης

19. Στις δαπάνες προσωπικού, το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά ΕΜΕ είναι 12.000€. Στη σελίδα 38 (1ο bullet) 
αναφέρεται:
 «Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας δαπανών μισθολογικού κόστους εργαζομένων εξετάζεται λαμβάνοντας υπόψη 
το κόστος των συνολικά υποβληθεισών προς πιστοποίηση ΕΜΕ και όχι το κόστος κάθε ΕΜΕ ξεχωριστά»
Έστω ότι μια δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει προς πιστοποίηση 2 νεοπροσλαμβανόμενα άτομα (2 ΕΜΕ), όπου το 
συνολικό κόστος (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές) ανέρχεται σε 10.000€ για το ένα άτομο και σε 14.000€ για 
το άλλο. Ποιό θα είναι το ποσό που θα πιστοποιηθεί;
Απάντηση: Θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των ΕΜΕ (12.000€/έτος)
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