
ΕΞΥΠΝΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Οδηγός συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων
για την καλύτερη δυνατή κατανόησή του

Προϋπολογισμός από 250.000 € έως 6.000.000 €

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ 

Επιδότηση έως 75%



Ερώτηση 1:
Παρακαλώ για την διευκρίνιση του κριτηρίου Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης της παραγράφου 1.2.2 Νέες
Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου 1.2 Βαθμολογούμενα Κριτήρια του προγράμματος ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. 
Σαν παράδειγμα αναφέρω μια επιχείρηση που θα υποβάλλει σχέδιο 250.000,00 € και θα ενισχυθεί με 60%. 
Τι βαθμολογία παίρνει στο συγκεκριμένο κριτήριο;
Απάντηση:
Στην περίπτωση που η αιτούμενη ενίσχυση είναι Χ% (60%) τότε λαμβάνει τιμή σύμφωνα με τον τύπο (100-Χ)/10. Εάν η
αιτούμενη ενίσχυση είναι 60% της μέγιστης προβλεπόμενης, τότε το κριτήριο λαμβάνει τιμή (100-60)/10=4.

Ερώτηση 2:
Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν τα κόστη πιστοποίησης (π.χ. προϊόντων) μπαίνουν στο πρόγραμμα; Εάν μπορείτε
πείτε μας αναλυτικά τι κόστη πιστοποίησης επιδοτούνται;
Απάντηση:
Τα κόστη πιστοποίησης περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες.

Ερώτηση 3:
To leasing δεν είναι επιλέξιμο;
Απάντηση:
.Ο Εξοπλισμός μέσω LEASING, είναι επιλέξιμη δαπάνη και απαιτείται στην υλοποίηση, αντίγραφο της σύμβασης
Leasing με πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη του LEASING.

Ερώτηση 4:
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αναφορικά με την βαθμολόγηση του κριτηρίου 1, αναφέρεται όταν η ποσοστιαία διαφορά
κυμαίνεται από 60,1%-70% η βαθμολόγηση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα είναι και 8 και 7. Λογικά υπάρχει κάποιο
λάθος και χρειάζεται διόρθωση (εκτός και αν έχει γίνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο αυτό το «λάθος»). 
Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποια η ορθή διάρθρωση της βαθμολογίας στον παρακάτω πίνακα κατά την
περίπτωση όπου η ποσοστιαία διαφορά κυμαίνεται από 60,1% - 70%.
Απάντηση:
Στο κριτήριο Α.1 Μεταβολές στην διαφορά εκροών -εισροών, αξιολογείται η μεταβολή της επιχείρησης στην ποσοστιαία
διαφορά εκροών εισροών. Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ
(κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2021 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367
δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2021, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2021.
Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών όταν είναι 60,1% -70%» βαθμολογείται με 7, όταν είναι 70,1% -80%»
βαθμολογείται με 8 και όταν είναι 80,1% -100%» βαθμολογείται με 10. (τροποποίηση παράρτημα 6 Κριτήρια
Αξιολόγησης).

 Ερώτηση 5:
Στην περίπτωση της υφιστάμενης δραστηριότητας, μπορεί να υποβληθεί αίτημα επιχορήγησης σε νέα εγκατάσταση
(εντός της ίδιας Περιφέρειας);
Απάντηση:
Ναι, τηρώντας τον όρο για την υποβολή έως ενός επενδυτικού σχεδίου ανά Α.Φ.Μ. και ανά Περιφέρεια. Σε περίπτωση
υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες
και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.
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Ερώτηση 6
Στη σελίδα 56 του Οδηγού της Δράσης αναφέρεται ότι: Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να
περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικά εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.... Αντίστοιχα στη σελίδα 57 του Οδηγού της Δράσης αναφέρεται ότι: 
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης με δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά επιχορηγούμενης δαπάνης, ποσοστό
στο οποίο δύνανται να περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50%
του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού..... Με βάση τα ανωτέρω, το Αίτημα Ενδιάμεσης
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα
υπερβαίνουν το 20% ή το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού;
Απάντηση:
Στα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, δύνανται να περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές,
που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
(τροποποίηση)

Ερώτηση 7
Μπορεί μια επιχείρηση στο επενδυτικό της σχέδιο να περιλαμβάνει δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα
εγκατασταθεί σε 2 τόπους υλοποίησης (πχ κεντρικό και υποκατάστημα)? Σημειώνεται ότι οι 2 τόποι υλοποίησης
βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια και στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
Απάντηση:
 Ναι. Η ένταση ενίσχυσης προσδιορίζεται στο σχετικό πίνακα καθορισμού έντασης ενίσχυσης ανά Περιφέρεια.
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Ερώτηση 8
Μπορεί το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης να αφορά τη δημιουργία υποκαταστήματος (ίδρυση νέας μονάδας) στην
ίδια Περιφέρεια που βρίσκεται και η έδρα της;
Απάντηση:
Ναι. 

Ερώτηση 9
Μπορεί το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης να αφορά τη δημιουργία υποκαταστήματος (ίδρυση νέας μονάδας) στην
ίδια Περιφέρεια που βρίσκεται και η έδρα της;
Απάντηση:
Ναι. 

Ερώτηση 10
Ο ΚΑΔ 10.41.23.02 «Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων» είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο εν
λόγω πρόγραμμα, αλλά το ελαιόλαδο είναι στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα 2 της
παρούσας Πρόσκλησης). 
Η παραπάνω δραστηριότητα (ελαιουργείο) είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα της Έξυπνης Μεταποίησης’;
Απάντηση:
Ο ΚΑΔ εξαιρείται από τη δράση «‘Έξυπνη Μεταποίηση» γιατί εντάσσεται στου Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ερώτηση 11
Ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου (κύριος ΚΑΔ 10.41.99.02 ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ’) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» ή εμπίπτει στους μη επιλέξιμους
κλάδους που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.1.5 ‘ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ’ και στο Παράρτημα 2 της
πρόσκλησης;
Απάντηση:
Ο ΚΑΔ εξαιρείται από τη δράση «‘Έξυπνη Μεταποίηση» γιατί εντάσσεται στου Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερώτηση 12
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη Φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στην κατηγορία
2.Μηχανήματα-εξοπλισμός;
Απάντηση:
Η δαπάνη Φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν συνάδει με το χαρακτήρα του προγράμματος. Είναι επιλέξιμες δαπάνες
στην κατηγορία 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός είναι η προμήθεια - μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία νέων
σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την
παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
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Ερώτηση 13
Η επιχορήγηση που θα προκύψει από την δράση είναι φορολογητέα;
Απάντηση:
Όχι

Ερώτηση 14
Η δημιουργία λογισμικού custom made για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το οποίο θα
κατασκευαστεί από 3η εταιρεία – προμηθευτή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών
παραγωγής της επιχείρησης, είναι επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα;
Απάντηση:
Στην κατηγορία επιλέξιμων δαπανών 5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω τηςαύξησης της χρήσης ΤΠΕ, περιλαμβάνεται
τα κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι
ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της
άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, / CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται
να αφορούν σε: H αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών.
H ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.
H διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα..
H εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της
επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
H διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.



Ερώτηση 15
Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό; Δεν αναφέρεται στα δικαιολογητικά αλλά
απαιτείται στα στοιχεία αξιολόγησης
Απάντηση:
Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό.(τροποποίηση παράρτημα 5 Απαιτούμενα
δικαιολογητικά ένταξης)

Ερώτηση 16
Με γνώμονα ότι το λογιστήριο μιας επιχείρησης, αποτελεί μέρος της παραγωγικής της διαδικασίας παρακαλώ
ενημερώστε μας αν ο εξοπλισμός γραφείου (π.χ. Καρέκλες, γραφεία, Ντουλάπες, Ράφια κ.τλ.) είναι επιλέξιμα στην
κατηγορία Λοιπός Εξοπλισμός.
Απάντηση:
Ο εξοπλισμός γραφείου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη
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Ερώτηση 17
Σύμφωνα με την συνημμένη δημοσίευση του εν θέματι προγράμματος, στην σελίδα 2 επισημαίνεται ότι «...Από τις
ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών...». Αυτό τι σημαίνει; Η εταιρεία
OBERMEYER HELLAS Ltd, που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να λάβει την ενίσχυση με την συμμετοχή της
στην πρόσκληση ή όχι;
Απάντηση:
Εταιρεία που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορεί να λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων

Ερώτηση 18
θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν το συνημμένο προτιμολόγιο μπορεί να ενταχθεί και επιχορηγηθεί (το μηχάνημα και ο
βασικός εξοπλισμός του) από το πρόγραμμα για μια επιχείρηση με τους επιλέξιμους ΚΑΔ: 22.22.11.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 22.22.19.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απάντηση:
Η επιχείρηση ανήκει στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ερώτηση 19
Στην πρόσκληση υπάρχει εγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης «Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών» η οποία αφορά σε ειδικές
εγκαταστάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρακαλώ πολύ όπως μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα τέτοιων
ειδικών εγκαταστάσεων.
Απάντηση:
Ειδικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους για την αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και
οικονομικών διαδικασιών, για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων, για την υιοθέτηση υπηρεσιών cloud
computing.



Ερώτηση 20
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη νέου υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος απαιτείται λόγω της αύξησης
εγκατεστημένης ισχύος η οποία συνδέεται με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό ενός επενδυτικού σχεδίου;
Απάντηση:
Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην περίπτωση που ανήκει στις κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ερώτηση 21
Στις σελίδες 60-61 του Οδηγού αναφέρει μισθολογικό κόστος και επιδότηση θέσης απασχόλησης. Επιδοτεί το
Πρόγραμμα θέσεις απασχόλησης; Αν ναι, σε ποια κατηγορία Επιλέξιμης Ενέργειας μπαίνει αυτή η δαπάνη στον πίνακα
της Σελίδας 37 του Οδηγού;
Απάντηση:
Το Πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά εκπαίδευση προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το
επενδυτικό σχέδιο.
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Ερώτηση 22
Στη Σελίδα 162 αναφέρεται η "Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου συμβούλου/ μηχανικού". Ποιοι έχουν αυτή την άδεια για
έκθεση ελέγχου;
Απάντηση:
Αιτιολόγηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH). Αποτελέσματα ελέγχου στο
πλαίσιο συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Για τη διενέργεια του ελέγχου απαιτείται η ύπαρξη και το περιεχόμενο έκθεσης συμβούλου/μηχανικού από την οποία
προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική
περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ερώτηση 23
Η ενσωμάτωση ρομποτικής τεχνολογίας και αυτοματισμών, αφορά μόνο υφιστάμενες γραμμές παραγωγής ή/και μπορεί
να αφορά αντικατάσταση μιας μη αυτόματης γραμμής παραγωγής ή /και αγορά από την επιχείρηση μιας εντελώς νέας
γραμμής παραγωγής;
Απάντηση:
Περιλαμβάνει και την αντικατάσταση μιας μη αυτόματης γραμμής παραγωγής ή /και αγορά από την επιχείρηση μιας
εντελώς νέας γραμμής παραγωγής.


