
 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2022 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

 

Προς τους Υπουργούς: 

1) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αδ. Γεωργιάδη  

2) Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή 

3) Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα 

4) Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη 

 

Θέμα: «Ένταξη του τομέα των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας στα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Σας καταθέτουμε την υπ. αριθμ.: 2360/11-08-2022 επιστολή της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), σχετικά με τον αποκλεισμό των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου καυσίμων και ενέργειας από τα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

Τα μέλη της Ομοσπονδίας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην 

αδικαιολόγητη εξαίρεση των επιχειρήσεών τους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, παρόλο που ο κλάδος τους συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία της χώρας.  

Συγκεκριμένα για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα για το 

πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027», επισημαίνουν ότι ο 

τομέας τους αποτελείται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε με το κατάλληλο σήμα, είτε με το 

σήμα της εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν 

στους δικαιούχους αυτού του προγράμματος, ώστε να επεκτείνουν την ένταξή τους από την 

προηγούμενη Δράση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και παραθέτουν τα σχετικά επιχειρήματά τους. 

Επίσης υπογραμμίζουν ότι σχετικά με το πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο κύριος λόγος απόρριψής τους ήταν η εσφαλμένη 

ένταξή τους στην κατηγορία «Έρευνας για εντοπισμό και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, 

διανομή και αποθήκευση πετρελαίου», η οποία αφορά στις πετρελαϊκές εταιρείες και όχι 

στις εμπορικές επιχειρήσεις καυσίμων που η εν λόγω Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει. 

Παράλληλα σημειώνουν ότι για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων», και τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος ο κλάδος τους 

εξαιρείται από τα προγράμματα χρηματοδότησης- ενίσχυσης, αν και στις επιχειρήσεις τους 

απαιτείται ψηφιακός εκσυγχρονισμός. 



Παρακαλείσθε κ.κ. Υπουργοί, να λάβετε υπόψη σας τα αναφερόμενα στην ανωτέρω 

Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, αλλά και τα 

επισυναπτόμενα σε αυτή σχετικά έγγραφα, καθώς περιέχουν σημαντικά στοιχεία που 

επιχειρηματολογούν για την ένταξη του κλάδου τους στα τρέχοντα αναπτυξιακά 

προγράμματα, αλλά και στα μελλοντικά, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν τη 

δυνατότητα να εξελιχθούν και να βελτιωθούν, ώστε να επιβιώσουν και να προσφέρουν 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες με τη λειτουργία τους. 

                                                                                                                   

Οι Αναφέροντες Βουλευτές 

 

Χρήστος Γκόκας 

 

Απόστολος Πάνας  

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης      

 

Ιλχάν Αχμέτ  

 

Ευαγγελία Λιακούλη  

 

Ανδρέας Πουλάς  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)  

Αρχιμήδους 29, 71306    ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης  
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881 
 http://www.popek.gr   popek@popek.gr  
 

Πέμπτη 11/08/2022 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ & ΕΠΕΙΓΟΝ /  ΑΠ 2360 

  

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ   

ΘΕΜΑ  

«Ένταξη κλάδου-ΕΣΠΑ, PAN EUROPEAN, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ» 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,   

          Οι πόροι χρηματοδότησης, επιδότησης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την 

πανδημική και ενεργειακή κρίση συγκροτούν ένα ισχυρό   αναπτυξιακό 

αποτύπωμα και μια ευκαιρία επιχειρηματικής εξέλιξης, ισόρροπα διαχεόμενη σε 

όλους του τομείς και τους πολίτες.   

Ο πολυσχιδής  τομέας των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, αδικαιολόγητα 

εξαιρείται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, πάρα το γεγονός ότι   και συνεισφέρει 

σημαντικά  στην οικονομία και χρειάζεται εργαλεία ψηφιακής εξέλιξης, 

μετάβασης  σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διεύρυνσης δραστηριοτήτων, 

προκειμένου να εξελίξει, να βελτιώσει, να εναρμονίσει  τις σύγχρονες 

μεταβαλλόμενες συνθήκες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενσωματώσει 

νέες καινοτόμες δράσεις.       

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) ζητάει να 
ενταχθεί ο κλάδος στα ευρωπαϊκά προγράμματα α) ΕΣΠΑ  Νέα Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027 με τίτλο Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027, 
β) στη δράση  Pan-European Guarantee Fund της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, γ) στο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων – 
Επιχειρήσεων ΚτΠ, όπως και σε κάθε άλλη δράση.  
 
 

I. ΕΣΠΑ - ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027   

Αναφορικά με την ένταξη του κλάδου σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά 

προγράμματα και σε συνέχεια της προηγούμενης ένταξης του κλάδου στη  

Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 

Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
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Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ), ζητάμε 

την συνδρομή σας στην αντίστοιχα  ένταξη του κλάδου και στην  Νέα 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με τίτλο Ανθρώπινο Δυναμικό & 

Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027. Προς την κατεύθυνση αυτή,  

επισυνάπτουμε σχετικά ως βάση  την επιχειρηματολογία και την 

τροποποίηση  - απόφαση ένταξης πρατηρίων στην δράση ΕΣΠΑ 2014-

2020: 

  
1. Επιστολή επιχειρηματολογίας ένταξης όλων των πρατηρίων στο πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ 2014-2020 της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης – μέλους της 
ΠΟΠΕΚ προς την  κα Τράκη η Σοφία (Ομάδα έργου - ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020). 

2.  Υπόμνημα της ΠΟΠΕΚ με Επιχειρηματολογία  μη αποκλεισμού ένταξης των 
πρατήριων  προς τον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης με κοινοποίηση 
στον ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).  

3. Αναφορά ενώπιον του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  Β) της Ειδικής 
Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα , 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Αίτημα δικαιώματος υποβολής 
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση από τα πρατήρια παροχής καυσίμων και 
ενέργειας 

4. Τροποποίηση  - απόφαση ένταξης πρατηρίων στην δράση ΕΣΠΑ άρθρο 44 
Έγκριση συμπλήρωσης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη 
Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ).  

 
II. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAN-EUROPEAN GUARANTEE FUND της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Βασικός λόγος της απόρριψης των αιτήσεων των πρατηριούχων  στο πρόγραμμα Pan-

European Guarantee Fund της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από τις συμμετέχουσες 

τράπεζες, ήταν η λανθασμένη ένταξη των επιχειρήσεων μας σε έναν από τους Τομείς 

Αποκλεισμού που ορίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στον 

τομέα «Παραγωγής Ενέργειας βάσει ορυκτών καυσίμων και συναφείς δραστηριότητες» 

και ειδικότερα στο σκέλος (b) «Έρευνας για εντοπισμό και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, 

διανομή και αποθήκευση πετρελαίου»           Από την παραπάνω διατύπωση και πιο 

συγκεκριμένα από τους όρους «παραγωγής ενέργειας», «διύλισης»   και «έρευνας για 

εντοπισμό», είναι ήδη προφανές ότι τα παραπάνω αφορούν πετρελαϊκές εταιρίες που 

εξορύσσουν, διυλίζουν  και εμπορεύονται ΑΡΓΟ πετρέλαιο.   

Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις μας δεν ΠΑΡΑΓΟΥΝ ενέργεια και επομένως δεν 

σχετίζονται καθόλου με το τον παραπάνω τομέα αποκλεισμού. Αποτελούμε καθαρά 

εμπορικές επιχειρήσεις ( ΚΑΔ 4730 «Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα» ). Ακόμα, αν εξετάσουμε τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας στην Αγγλική 

γλώσσα (που είναι η πρωτότυπη) σε έγγραφα που αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες μιας από 

τις συμμετέχουσες τράπεζες όσο και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  

(https://www.eif.org/what_we_do/egf/egf-annex-xiii-paris-alignment.pdf)   
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θα παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιούν τη φράση «Oil exploration & production, refining, 

transport, distribution and storage» αντίστοιχα.  Η λέξη «Oil» μεταφράζεται μεν απλοϊκά ως 

πετρέλαιο, αλλά νοείται το αργό πετρέλαιο, καθώς η διεθνής ορολογία του διυλισμένου 

Πετρελαίου Κίνησης που εμπορευόμαστε στα πρατήρια μας είναι το «DIESEL». Απουσιάζει 

δε οποιαδήποτε αναφορά στα διυλισμένα προϊόντα η παράγωγα (derivatives) του αργού 

πετρελαίου όπως η Αμόλυβδη Βενζίνη, το Diesel Κίνησης και Θέρμανσης, το Υγραέριο 

Κίνησης που αποτελούν τα βασικά εμπορικά μας είδη μαζί με το Φυσικό Αέριο Κίνησης, το 

Φωτιστικό Πετρέλαιο τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και πιστεύουμε 

ότι αν ο φορέας ήθελε να αποκλείσει τα πρατήρια καυσίμων τότε ευθέως θα έκανε αναφορά 

σε αυτά και την λιανική εμπορία.   

Είναι προφανές λοιπόν, ότι μια εσφαλμένη ερμηνεία-μετάφραση του όρου «oil» καθώς και 

η βεβιασμένη ταύτιση των επιχειρήσεων μας στην παραγωγή ενέργειας αντί της εμπορίας  

στερεί από πολλούς συναδέλφους μας, αδίκως, την πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

προγράμματα την στιγμή που είναι πιο χρήσιμα και αναγκαία από ποτέ.    

III. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚτΠ  

Με την απόφαση υπ αριθμ. 3345 / ΦΕΚ  B2798.06.06.2022 ορίζονται οι όροι και οι  

ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων». Με το άρθρο Β.3 Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος II – 

Κριτήρια επιλεξιμότητας  και το  άρθρο Γ.3 Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος 

III, ο κλάδος μας  εξαιρείται από τα προγράμματα χρηματοδότησης  - ενίσχυσης 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

   

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,  

                Το γεγονός ότι  ο κύριος  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)  των πρατηρίων  

είναι τα καύσιμα και ο τζίρος   από αυτά  είναι αυτονόητα πολύ υψηλός,  ανεξαρτήτως αν 

παράγεται σημαντικό  κέρδος,  αποτελεί την αιτία αποκλεισμού μας από επιδοτήσεις για 

όλες τις άλλες δράσεις των επιχειρήσεών μας ακόμη και αυτών των τουριστικών.   

Οι επιχειρήσεις μας δεν περιορίζονται στο εμπόριο καυσίμων, έχουν ενσωματώσει και άλλες 

δραστηριότητες σχετικές η μη με το αυτοκίνητο οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες θα 

ήταν καθόλα επιλέξιμες από τα προαναφερθέντα προγράμματα.   

Πολλά πρατήρια διαθέτουν πλυντήρια οχημάτων, μικρές αγορές-mini market, καταστήματα 

εστίασης αλλά και τουριστικές δραστηριότητες όπως η ενοικίαση δωμάτιων, αυτοκίνητων η 

ακόμα και αυτοκινουμένων οχημάτων καθώς και η εξυπηρέτηση των παραπάνω. Μπροστά 

στον τεράστιο τζίρο των καυσίμων που προκύπτει εξαιτίας της υψηλής φορολογίας όλα τα 

παραπάνω καθίστανται μη επιλέξιμα παρότι η κερδοφορία τους μπορεί να είναι μεγαλύτερη.  

Ο εξαναγκασμός να διαχωριστούν οι δράσεις των πρατηρίων, δηλαδή να γίνουν 

διαφορετικές επιχειρήσεις  που να μην έχουν μέσα τα καύσιμα, προφανώς και έρχεται σε 

αντίθεση με την θέληση της Πολιτείας που πριμοδοτεί την συγχώνευση των επιχειρήσεων. 

Τονίζουμε επίσης, ότι από τα ευεργετικά προγράμματα δεν αποκλείονται άλλες 

επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα παραγώγων πετρελαίου.   

   

           Η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά καυσίμων έχει επιφέρει αδυναμία για νέες 

επενδύσεις καθώς οι οικογενειάρχες πρατηριούχοι έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν  

I. Τη ραγδαία αύξηση της παραβατικότητας. II. Την τρομερή αύξησης του κεφαλαίου κίνησης 
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που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν με αποτέλεσμα την εξάντληση της 

ρευστότητας τους. III. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού σε ηλεκτρονικό και ψηφιακό επίπεδο 

όπως επίσης και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. IV. Τον αθέμιτο ανταγωνισμό “με δικαιολογία 

τον περιορισμό στο περιθώριο κέρδους” από τα θυγατρικά πρατήρια των διυλιστηρίων που 

ένα μέρος των ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ κερδών τους τα διοχετεύουν στις χαμηλές λιανικές τιμές και 

έχουν φτάσει στο σημείο να πωλούν καύσιμα σε λιανικές τιμές χαμηλότερες από αυτές που 

πουλάνε στα πρατήρια μας. V. Τον μοναδιαίο  περιορισμό του περιθωρίου κέρδους ο οποίος 

με τον τρόπο που έγινε τους οδηγεί ουσιαστικά σε εξόντωση και δείχνει ότι ο σκοπός του 

Υπουργείου ήταν απλά “επικοινωνιακός”. VI. Τη μείωση των καταναλώσεων και την αλλαγή 

προσανατολισμού των καταναλωτών στο είδος καυσίμου.  

            Τα επιδοτούμενα προγράμματα αποτελούν για τον κλάδο μας, όπως και για κάθε 

επιχείρηση, ένα απαραίτητο εργαλείο και εχέγγυο στην ανάγκη ανάπτυξης, καινοτομίας, 

εξέλιξης, μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μας, πολλώ δε μάλλον σε συνθήκες 

οικονομικού μαρασμού, λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.  

Ο κλάδος μας απέχει αναίτια και κατ΄ εξακολούθηση από ευρωπαϊκά προγράμματα 

επιδότησης, όπως εν προκειμένω στα προαναφερόμενα αποτελούν μείζον ζήτημα και 

προϋπόθεση βιωσιμότητας και εξέλιξης των οικογενειαρχών πρατηριούχων προς τους νέους 

όρους και συνθήκες της αγοράς.  

 Ο κλάδος μας είναι ένας κλάδος πολυσχιδής, εξελίξιμος  με δραστηριότητα 

σε όλες τις μορφές ενέργειας και όχι μόνο στα ορυκτά καύσιμα. Οι επιχειρήσεις μας, 

όπως και κάθε επιχείρηση,  έχουν την ανάγκη αξιοποιήσουν  την τεχνολογία, να 

εκσυγχρονίσουν την λειτουργία τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να προβούν σε  

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με νέα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες  στις 

επιχειρήσεις τους.  

 Ζητάμε την άμεση, καθοριστική παρέμβασή σας και τις απαιτούμενες ενέργειες σας  προς 

την κατεύθυνση ένταξης και επιλεξιμότητας του κλάδου μας  στα τρέχοντα αναπτυξιακά 

προγράμματα,  (ΕΣΠΑ, Pan European  Guarantee  Fund, «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  όπως και σε κάθε άλλη δράση 

εφεξής.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας  
Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
O Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας 

Κιουρτζής Θεμιστοκλής                                Μαυράκης Ιωάννης 
 

.                             

grafeio
Highlight

grafeio
Highlight



 
ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

E-mail evethax@otenet.gr 
www.enveth.gr 

 
                                                            Θεσσαλονίκη   25 Φεβρουαρίου 2019 

 
     
 

ΥΠΟΨΙΝ κας ΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ 
 
 

ΘΕΜΑ:  Ένταξη όλων των πρατηρίων καυσίμων στο ΕΣΠΑ . 
 
              Σχετικά με το θέμα που προέκυψε, στο οποίο εμφανίζονται τα πρατήρια 
καυσίμων που έχουν εταιρικό σήμα να μην είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ 
πρέπει να διευκρινίσουμε τα παρακάτω.  

Η Ε.Ε. εξαιρεί από την επιδότηση τα πρατήρια που ανήκουν απευθείας στις 
εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών  π.χ. SHELL, ΕΚΟ ΒΡ, ΑVΙΝ κ.λ.π. δηλαδή αυτά που 
λειτουργούν ως θυγατρικές ουσιαστικά των διυλιστηρίων ή και κάποιων μικρότερων 
εταιριών εμπορίας όπως ΕΛΙΝ, ΑEGEAN τα επονομαζόμενα ιδιολειτουργούμενα. Είναι 
λογικό να μην θέλει να επιδοτήσει τέτοιου είδους πρατήρια η Ε.Ε.  

Στη χώρα μας ( σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη)   υπάρχουν χιλιάδες 
πρατήρια τα οποία ανήκουν σε οικογενειάρχες πρατηριούχους και μπορεί αυτά να 
λειτουργούν είτε με εταιρικό σήμα είτε χωρίς,  δηλαδή το  γνωστό Α.Π. Πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη ότι πλέον  καταργήθηκε η υποχρεωτικότητα (σωστά) με οδηγία της 
Ε.Ε.  η ονομασία Α.Π. και μπορεί ο πρατηριούχος  να βάλει οποιαδήποτε ονομασία 
θέλει.  

Τα πρατήρια που δεν είναι ιδιολειτουργούμενα  (θυγατρικά των διυλιστηρίων)  
, αλλά  έχουν όμως εμπορικό   σήμα , είναι υποχρεωμένα βάση νόμου  να καταρτίσουν 
εμπορική σύμβαση εμπορικής συνεργασίας  με την εταιρία για να προμηθεύονται 
καύσιμα. Οι εμπορικές  συμβάσεις μπορεί να είναι από λίγους μήνες μέχρι μέγιστο 5 
χρόνια. Δηλαδή υπάρχει  το ενδεχόμενο τα πρατήρια αυτά  αύριο να μην έχουν καμία 
σύμβαση και να αποκλειστούν τώρα άδικα.  Επειδή γίνεται  σύγχυση με άλλου 
είδους   επιχειρήσεις  που λειτουργούν υπό το καθεστώς του franchise πρέπει να 
σημειώσουμε ότι τα καταστήματα των επιχειρήσεων αυτών  είναι υποχρεωμένα να 
πουλάνε και να αγοράζουν με τον ίδιο τρόπο,  ΜΟΝΟ τα ίδια προϊόντα και ΟΧΙ  άλλα 
στην ίδια τιμή με τον ίδιο εξοπλισμό. 
          Τα πρατήρια όμως έχουν και άλλες δραστηριότητες από τις οποίες  προσδοκούν 
να έχουν έσοδα  προκειμένου να επιβιώσουν  όπως είναι  πλυντήρια, λιπαντήρια, 
αξεσουάρ αυτοκινήτων, τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσης, τα οποία  αγοράζουν από την 
ελεύθερη αγορά, χωρίς να έχουν καμία σχέση και δέσμευση με τις εταιρίες εμπορίας 
πετρελαιοειδών και μάλιστα  είναι ανταγωνιστικά με αυτές. Ένα απευθείας παράδειγμα 
είναι το γεγονός ότι τα πρατήρια των ιδιωτών πρατηριούχων εμπορεύονται νόμιμα 
ακόμη και άλλες μάρκες λιπαντικών εκτός της εταιρίας από την οποία προμηθεύονται 
καύσιμα σε αντίθεση με τα ιδιολειτουργούμενα που έχουν μόνο μια, τη δική 
τους.   Δηλαδή  γενικώς έχουν δραστηριότητες, προϊόντα και  υπηρεσίες που ο τρόπος 
λειτουργίας τους και τα προϊόντα τους διαφέρουν από τα ιδιολειτουργούμενα 
πρατήρια των εταιριών εμπορίας, των οποίων το τρόπο λειτουργίας καθορίζουν 
αποκλειστικά οι ίδιες εταιρίες , λειτουργώντας  πράγματι με  μορφή  franchise , 
βάζοντας έναν manager με δελτίο παροχής υπηρεσιών, να  ελέγχει ότι τηρούν τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές τους και τις ανάλογες προωθητικές τους ενέργειες. Αν 



παρατηρήσει κάποιος τις διαφημίσεις των εταιριών εμπορίας θα ακούσει την 
συνηθισμένη  έκφραση  ‘’σε επιλεγμένα πρατήρια ‘’. 
       Ο ιδιώτης πρατηριούχος δεν είναι υπάλληλος ούτε manager των εταιριών και η 
μόνη υποχρέωση που έχει έναντι της εταιρίας είναι να προμηθεύεται αποκλειστικά 
ΜΟΝΟΝ τα  καύσιμα. Μάλιστα όταν μία εταιρία δεν διαθέτει υγραέριο κίνησης LPG,  το 
πρατήριο προμηθεύεται με νομοθετική πρόβλεψη  υγραέριο από άλλη ανταγωνιστική 
εταιρία με  αυτήν που έχει σήμα. Σε αντίθεση με αυτήν  την δυνατότητα του ιδιώτη 
πρατηριούχου, τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια της ΑVΙΝ ΟΙΛ , προμηθεύονται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  από την εταιρία CORAL (SHELL), επειδή ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τη 
SHELL, αυτόν της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ λειτουργώντας κεντρικά με ‘’καθεστώς’’  franchise. 
Δηλαδή χρησιμοποιούν άλλο σήμα-όμως του ίδιου ομίλου-  επειδή και οι δύο είναι 
θυγατρικές του διυλιστηρίου.       
      Η εμπορία  καυσίμων έχει κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές από τις άλλες 
εμπορικές δραστηριότητες. Είτε έχει , είτε δεν έχει σήμα, ο πρατηριούχος θα 
εξαναγκαστεί να αγοράσει από τους ίδιους προμηθευτές που ουσιαστικά είναι τα 2 
διυλιστήρια, διότι οι εταιρίες εμπορίας είναι ουσιαστικά μεσίτες, αφού δεν μπορεί ο 
πρατηριούχος να εισάγει καύσιμα και οι πηγές προμήθειας στη χώρα μας  είναι ΜΟΝΟ 
2 (δύο).  
           Ένα τρανταχτό παράδειγμα υποχρεωτικότητας κατοχής εταιρικού σήματος είναι τα 
επαρχιακά και τα νησιωτικά πρατήρια και μάλιστα τα απομακρυσμένα που εάν δεν έχουν σήμα 
πρέπει να ανεφοδιάζονται με Ι.Χ  βυτιοφόρα ή και πλοία  που όμως οι καταναλώσεις τους δεν 
δικαιολογούν τέτοιο κόστος. Μία εταιρία εφοδιάζει κοντοχωριανά  πρατήρια με το ίδιο σήμα 
στην επαρχία μοιράζοντας το κόστος μεταφοράς του βυτιοφόρου σε πολλούς. Το κόστος 
μεταφοράς που είναι για τον μεμονωμένο  πρατηριούχο μεγάλο, τον  αναγκάζει να έχει σήμα 
συνάπτοντας εμπορική συνεργασία. Ο ανεφοδιασμός είναι μία από τις αιτίες  που κάποιος έχει 
σήμα.  Δηλαδή σε ένα νησί που έχει 1-2 πρατήρια ποιο  πλοίο θα πάει μόνο για αυτά; αυτά θα 
αποκλειστούν; Το ανάλογο συμβαίνει ακόμη και στα πρατήρια των αστικών περιοχών 
όταν  χρειάζονται  μία μικρή ποσότητα καυσίμου, πως θα ανεφοδιαστεί;  θα δεσμεύσει ένα 
ολόκληρο βυτίο;   Να ληφθεί υπόψη ότι άρχισε από τις εταιρίες  πλέον και η διαφοροποίηση 
των σημάτων, δηλαδή στα ιδιολειτουργούμενα (θυγατρικά)  πρατήρια τους  οι εταιρίες έχουν 
διαφορετικά χρώματα , θέλοντας  να δώσουν διαφορετικό στίγμα  στους  καταναλωτές, 
προσφέροντας  μάλιστα εξτρά bonus εάν τα επισκεφθούν .   

        Από τα παραπάνω γίνετε αντιληπτό ότι  οι  πρατηριούχοι ( με εμπορικό  σήμα ) 
πρέπει να μην εξαιρεθούν άδικα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ διότι αυτό είναι 
αναγκαίο για την επιβίωση τους περισσότερο από κάθε άλλη φορά.  
        Παρακαλούμε και δια ζώσης να σας αναπτύξουμε τα επιχειρήματα μας 
διεκδικώντας το πασιφανές δίκιο μας.  
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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019  

Αρ. Πρωτ. 1992  

Προς Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη 

Κοιν.  ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) κ. Παν. Κορκολή 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

(για να ενσωματωθεί στα πλαίσια διευκρινίσεων που θα διατυπωθούν από το φορέα υλοποίησης της Δράσης : 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,  

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καυσίμων και ενέργειας που εντάσσονται στις κατηγορίες των 

επιλέξιμων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας 47.30, βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και 

επενδυτικού σχεδίου, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:  

(α) είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και λειτουργούν είτε με το σήμα: «ανεξάρτητο πρατήριο» (με τα διακριτικά: 

«Α.Π.») είτε με την αποκλειστική εμπορική τους ονομασία,  

ή 

 (β) είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και λειτουργούν ως πρατηριούχοι συνεργαζόμενοι  με το σήμα εταιρίας εμπορίας 

πετρελαιοειδών, με την οποία έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας πετρελαιοειδών, με βάση τις διατάξεις των 

άρθρων 28-31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α /8-8-2013)  

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο λειτουργίας 

εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών και διέπονται ως προς την ένταξή τους αυτή με καθεστώς συμβάσεων franchise, 

δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Πρόσκλησης.   

 

Με τιμή, 
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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019  

Αρ. Πρωτ. 1992  

 

 ΕΝΩΠΙΟΝ  

Α) ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Β) ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

 (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιημένος 

ισχύει)  

 

α) της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (με δ.τ. Π.Ο.Π.Ε.Κ.) που 

εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους αρ. 29, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Ασμάτογλου Γεώργιο 

β) του Μελίδη Σπυρίδωνα, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ατομικά και ως ιδρυτικού 

μέλους της Π.Ο.Π.Ε.Κ.,  κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Καθ. Ρωσίδη 1,  

γ) του Ξυδάκη Ηρακλή, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ατομικά και ως ιδρυτικού 

μέλους της Π.Ο.Π.Ε.Κ.,  κατοίκου Ρεθύμνου, οδός Νικολάου Καζαντζάκη 56,  

δ) του Παπαζήση Ιωάννη, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ατομικά και ως ιδρυτικού 

μέλους της Π.Ο.Π.Ε.Κ.,  κατοίκου .Γρεβενών, οδός 13ης Οκτωβρίου 184, 

ε) του Μαυράκη Ιωάννη, πρατηριούχου υγρών καυσίμων, ατομικά και ως ιδρυτικού 

μέλους της Π.Ο.Π.Ε.Κ.,  κατοίκου Ηρακλείου, Μαλικούτη 20-22,  
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ΚΑΤΑ  

της με αρ. πρωτ. 8755/2893/Α3/19.12.2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με τίτλο: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: 

Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως διαδοχικώς 

τροποποιήθηκε:α) από την με αρ. πρωτ. 670/131/Α3/5.2.2019 απόφαση του ως άνω 

Υφυπουργού και β) από την με αρ. πρωτ. 1172/261/Α3/26.2.2019 και ισχύει καθώς και 

των προσαρτημένων σε αυτήν παραρτημάτων και εγκεκριμένων αρχείων Συχνών  

Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

Αθήνα,  21 Μαρτίου 2019 

...................................................................................................... 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Την 19/12/2018 δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία (εφεξής ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) και τον ΕΦΕΠΑΕ, ως φορέων διαχείρισης,  

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (όπως τροποποιημένη ισχύει) στη Δράση 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» με  

έναρξη υποβολής αιτήσεων την 27/2/2019 και καταληκτική προθεσμία υποβολής 

αυτών την 9/5/2019, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα 

Προτεραιότητας (Α.Π.) 03 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 

προτεραιότητες», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

2. Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» 

συνολικού προϋπολογισμού €60.000.000 στοχεύει στην επιχορήγηση μέσω 

κρατικής ενίσχυσης υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης και την 

παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να 

αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους, μέσω 

της ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, από 10.000€ έως 

150.000€, διαμέσου του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  

3. Αντικείμενο χρηματοδότησης αποτελούν κτιριακές παρεμβάσεις, όπως 

παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής 
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και ασφάλειας, τη διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, την προμήθεια 

μηχανημάτων – εξοπλισμού έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, δαπάνες 

προμήθειας εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, δαπάνες για ψηφιακή προβολή, 

πιστοποίηση υπηρεσιών, μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού και δαπάνες 

παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.  

4. Μεταξύ των προϋποθέσεων για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας έχει τεθεί 

και η ύπαρξη ενός τουλάχιστον επιλέξιμου ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα 

δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. 

Μεταξύ των επιλέξιμων  ΚΑΔ έχει οριστεί και ο ΚΑΔ 47.30: Λιανικό εμπόριο 

καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα. 

5. Στο άρθρο 4 της ως άνω Πρόσκλησης, προβλέπεται ότι μεταξύ των φορέων οι 

οποίοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης υπάγονται 

και «...[...] οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο 

δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες 

εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά 

σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή 

αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 

κλπ).  

6.  Η ίδια ως άνω απαγόρευση επαναλαμβάνεται και στο εγκεκριμένο αρχείο 

ερωτήσεων απαντήσεων με αρ. πρωτ. 856/175/Α3/13.2.2019 σε ερωτήματα 

δυνητικών δικαιούχων περί συμμετοχής ως δυνητικών δικαιούχων στη Δράση 

επιχειρήσεων δικαιοπαρόχων (franchisors).   

 

 

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Κατά της παραπάνω Πρόσκλησης ήδη υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά μας που 

ασκείται παραδεκτά και νόμιμα ενώπιον σας, για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους 

και αληθινούς λόγους: 

 

1.Το νομικό καθεστώς που διέπει τις επιχειρήσεις παροχής καυσίμων και 

ενέργειας- προϋποθέσεις υπαγωγής τους στους δυνητικούς δικαιούχους της 

Δράσης  
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Προκειμένου για την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος που διέπει τα 

πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, το οποίο και καθορίζει την υπαγωγή 

αυτών στους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι 

διαχωρισμοί μεταξύ των τριών περιπτώσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο λιανικό εμπόριο καυσίμων:  

Α) Η πρώτη κατηγορία αφορά τους πρατηριούχους καυσίμων οι οποίοι 

συνάπτουν συμβάσεις franchising με εταιρίες πετρελαιοειδών. Με βάση τους 

ορισμούς που έχουν δοθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το franchise είναι ένα σύστημα εμπορίας προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και 

τεχνολογίας που βασίζεται σε μια στενή και συνεχή συνεργασία ανάμεσα σε νομικά και 

οικονομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τον δικαιοπάροχο (franchisor) και τους 

ατομικούς δικαιοπαρόχους του (franchisees), όπου ο δικαιοπάροχος παρέχει στους 

ατομικούς δικαιοδόχους του το δικαίωμα και επιβάλλει την υποχρέωση να 

λειτουργήσουν μία επιχείρηση σύμφωνα με τη θεσμική μορφή του δικαιοπαρόχου. Το 

δικαίωμα δίνει τη δυνατότητα αλλά και υποχρεώνει τον ατομικό δικαιοδόχο αντί ενός 

άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος να χρησιμοποιεί την επωνυμία ή/και το 

σήμα προϊόντος ή /και το σήμα υπηρεσίας ή/και την τεχνογνωσία, τις επιχειρηματικές 

και τεχνικές μεθόδους, το σύστημα διαδικασιών και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής 

ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιοπαρόχου μαζί με παράλληλη συνεχή παροχή 

εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης, μέσα στο πλαίσιο και την χρονική διάρκεια μίας 

γραπτής σύμβασης φραντσάηζ που γίνεται ανάμεσα στους συμβαλλομένους γι΄αυτόν 

τον σκοπό.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η εταιρία franchisee μέσω της σύμβασης 

αυτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να θέτει σε λειτουργία ένα αντίγραφο 

της αρχικής επιχείρησης-η οποία με τη σειρά της επενδύει προς την επιχείρηση 

λιανικής πώλησης- διαμέσου της χρήσης του ονόματος, του συστήματος της 

επιχείρησης, της τεχνογνωσίας και της οργάνωσης της αρχικής επιχείρησης για ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Υπό την έννοια επομένως αυτή, το franchising 

προϋποθέτει πολύ στενή συνεργασία και άρα συνεπάγεται πολύ ευρύτερο πλέγμα 

υποχρεώσεων και για τις δύο πλευρές, απ’ ότι η σχέση διανομής ή αντιπροσώπευσης.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο εμπίπτουν εκείνα τα πρατήρια παροχής καυσίμων και 

ενέργειας, τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο των καταστημάτων των μεγάλων εταιριών 

εμπορίας πετρελαιοειδών, τα οποία ουσιαστικά είναι ιδιολειτουργούμενα από τις 

εταιρίες αυτές και τελούν στην απόλυτη και αποκλειστική επιρροή από αυτές, όχι μόνο 

ως προς το εμπορικό σήμα, αλλά και ως προς τα προϊόντα, την παροχή των 

υπηρεσιών και τις μεθόδους με τις οποίες παρέχονται οι τελευταίες.  
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Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία λειτουργούν με 

τους όρους που περιγράφηκαν παραπάνω είναι προφανές ότι διατελούν εκτός 

πλαισίου των δυνητικών δικαιούχων, στα πλαίσια της ως άνω Δράσης, δυνάμει 

της εξαίρεσης  του άρθρου 4 της Πρόσκλησης. 

Β) Στη δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν οι πρατηριούχοι καυσίμων οι 

οποίοι συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με 

εταιρίες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, κάνοντας χρήση του σήματος 

των τελευταίων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η πλειονότητα των πρατηριούχων 

εμπόρων καυσίμων τόσο γενικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μελών 

των Ενώσεων-μελών του φορέα μας. Η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της 

εταιρίας πετρελαιειδών και του πρατηρίου υγρών καυσίμων αποτελεί μία ιδιόμορφη 

ενοχική σύμβαση ορισμένου χρόνου συνηθέστερα διαδοχικών τμηματικών παροχών, 

η οποία διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τα άρθρα 28-31 του 

Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α /8-8-2013).  

Συγκεκριμένα στο άρθρο 28 παρ. 2 του ως άνω Νόμου προβλέπεται ότι στη 

σύμβαση χονδρικής εμπορίας μεταξύ εταιριών εμπορίας και συνεργαζόμενων με το 

σήμα της εταιρίας εμπορίας πρατηριούχων προσδιορίζονται κατόπιν 

διαπραγμάτευσης της εταιρίας εμπορίας και του πρατηριούχου: α) η πιστωτική 

πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των 

απολογιστικών, β) το ύψος και η χρονική διάρκεια για την οποία χορηγούνται οι 

εκπτώσεις, γ) οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις για αγορές συγκεκριμένης περιόδου, 

που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Παράλληλα και σχετικά με τις συμβάσεις 

αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, η μέγιστη διάρκεια 

των οποίων με βάση το άρθρο 29 παρ. 1 ορίζεται πενταετής, στην παρ. 1  του άρθρου 

30 ορίζεται ότι: «[...]  Δεν συνιστά επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η 

εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σημάτων και διασχηματισμών της εταιρίας 

εμπορίας που αποβλέπουν  στην προβολή των διακριτικών αυτής γνωρισμάτων, εκτός 

από όσα τυχόν παραμείνουν προς όφελος του πρατηριούχου».  

Επιπλέον, ο ορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας της πενταετίας στις 

ως άνω συμβάσεις, καθιστά επί της ουσίας ακόμα πιο σαφή την ταυτότητα των 

συμβάσεων αυτών, ως συνεργασίας και μόνο. Τούτο συμβαίνει διότι μετά την πάροδο 

του maximum ορίου διάρκειας της πενταετίας, ο πρατηριούχος έχει το δικαίωμα να 

συνάψει αντίστοιχη σύμβαση με άλλη εταιρία, άνευ περαιτέρω δεσμεύσεων από την 

προηγούμενη σύμβαση, εφόσον βέβαια δεν καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία για τη 

σύναψη νέας σύμβασης με την ίδια εταιρία πετρελαιοειδών. Το στοιχείο αυτό 

διαφοροποιεί ξεκάθαρα τις συμβάσεις αυτές από τις συμβάσεις franchise, αφού 
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ουσιώδες χαρακτηριστικό των τελευταίων είναι η πρόβλεψη μακροχρόνιου 

χαρακτήρα και δεσμεύσεων των μερών. 

Η ως άνω πρόβλεψη, έχει την έννοια ότι μόνη η τοποθέτηση του σήματος 

της προμηθεύτριας εταιρίας δεν καθιστά τους πρατηριούχους ούτε 

αποκλειστικούς  εμπορικούς πράκτορες, ούτε βέβαια συνδεόμενους με την 

εταιρία με σχέση franchising, shop-in shop κ.ο.κ. και αυτομάτως να επισείει τον 

αποκλεισμό της συμμετοχής τους ως δυνητικών δικαιούχων στην επίμαχη 

Πρόσκληση.  

Προς την ως άνω κατεύθυνση, δηλαδή της ουσιώδους διαφοροποίησης 

της σύμβασης franchise από τη σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας μεταξύ 

εταιριών εμπορίας και συνεργαζόμενων με το σήμα της εταιρίας εμπορίας 

πρατηριούχων, έχουν κινηθεί και αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, αφού 

όπως έχει νομολογηθεί, η σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας 

πετρελαιοειδών έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (ΑΠ 416/2013,ΕφΑθ 980/2014):  

(i) Προβλέπει την υποχρέωση πώλησης  καυσίμων ή/και λιπαντικών για την 

εταιρία χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών. 

(ii) Eγκαθιδρύει για τον πρατηριούχο την υποχρέωση προμήθειας υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών αποκλειστικά από την εταιρία πετρελαιοειδών και 

να διαθέτει αυτά σε ποσότητες των οποίων συμφωνήθηκε η ελάχιστη 

ετήσια κατανάλωση  

(iii) Δυνάμει της σύμβασης παραδίδονται υπό μορφή χρησιδανείου τα κινητά 

πράγματα τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του πρατηρίου, όπως 

το στέγαστρο, οι ηλεκτρικές φωτοστήλες, τα μεταλλικά φρεάτια, οι αντλίες, 

η πινακίδα του σήματος, οι διακριτικές ενδείξεις που αποβλέπουν στην 

προβολή της εταιρίας,  

(iv) Με τη σύμβαση αυτή ο πρατηριούχος δεν υπάγεται στις διαχειριστικές και 

οργανωτικές αποφάσεις της εταιρίας πετρελαιοειδών, αλλά μεταπωλεί 

διαρκώς και αποκλειστικά τα προϊόντα της προμηθεύτριας 

επιχείρησης πετρελαιοειδών στη συμβατική περιοχή, στο δικό του 

όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρησιακό 

κίνδυνο, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη μεταξύ τους 

σύμβαση. Ο πρατηριούχος συνάπτοντας μια σύμβαση αποκλειστικής 

προμήθειας καυσίμων δεν υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με το 

εκάστοτε υποδεικνυόμενο από την προμηθεύτρια εταιρία σύστημα 

οργάνωσης και τρόπο λειτουργίας του πρατηρίου, ούτε υποχρέωσης 

καταβολής μισθώματος, παρά μόνο του ανταλλάγματος που 

αντιστοιχεί στην συμφωνηθείσα τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων. 
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(v) Επιπλέον προβλέπονται ανταλλάγματα οικονομικής και 

χρηματοδοτικής φύσεως, εκπτώσεις και εμπορευματικές πιστώσεις. 

Τα υπό στοιχείο (iv) και (v) χαρακτηριστικά της σύμβασης αποκλειστικής 

εμπορικής συνεργασίας είναι και εκείνα τα οποία τη διαφοροποιούν ουσιωδώς 

από τη σύμβαση franchising, διότι δεν υφίσταται σχέση αποκλειστικής 

εμπορικής αντιπροσωπείας,  καθ’ ότι ο πρατηριούχος καυσίμων δεν έχει στενή 

σχέση εξάρτησης με τον προμηθευτή του, δεν ενεργεί στο όνομα και για 

λογαριασμό του προμηθευτή, δεν παίρνει προμήθεια και δεν υποχρεούται να 

μεταφέρει το οικονομικό αποτέλεσμα στον προμηθευτή του. 

Με βάση τα προναφερθέντα, είναι απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει 

ουδεμία δικαιολογητική βάση εξαίρεσης των πρατηρίων παροχής καυσίμων και 

ενέργειας που συνεργάζονται με το σήμα εταιριών εμπορίας πετρελαιειδών επί 

τη βάσει σχετικής σύμβασης, από το δικαίωμα υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης στα πλαίσια της Δράσης. 

Περαιτέρω, η τρίτη κατηγορία αφορά τους λεγόμενους ανεξάρτητους 

πρατηριούχους, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση συνεργασίας με συγκεριμένη εταιρία 

πετρελαιοειδών για αποκλειστική προμήθεια απ’ αυτήν πετρελαιοειδών προϊόντων, ως 

εκ τούτου αποκαλούνται και λειτουργούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είτε ως 

ανεξάρτητα πρατήρια, είτε φέρουν αποκλειστική δική τους εμπορική ονομασία (δηλαδή 

άνευ χρήσης σήματος εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών). Για την εν λόγω καηγορία 

επίσης δεν δημιουργείται κανένα ερμηνευτικό ζήτημα ως προς την υπαγωγή τους 

στους δυνητικούς δικαιούχους της Πρόσκλησης.  

Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, καταδεικνύεται ευχερώς ότι αποκλειστικά 

και μόνο τα ιδιολειτουργούμενα από τις εταιρίες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, 

επί τη βάσει franchise εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στη 

Δράση, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης. 

Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία αφενός δεν συνάδει με το ακριβές και 

ουσιαστικό νομικό καθεστώς που διέπει τις συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας 

υγρών καυσίμων, διότι υπάγει αυτές συλλήβδην και εσφαλμένα στην κατηγορία των 

συμβάσεων franchise, αφετέρου θα οδηγούσε σε αποκλεισμό των πρατηρίων 

καυσίμων από την κατηγορία των δυνητικών δικαιούχων της Πρόσκλησης. Τούτο θα 

είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια οικονομική και επιχειρηματική βλάβη σε 

5.000 περίπου πρατηριούχους καυσίμων και ενέργειας πανελλαδικά, αφού θα 

αποστερηθούν, άνευ νομίμου ερείσματος, της δυνατότητας υποβολής επενδυτικών 

σχεδίων για την υπαγωγή τους σε πρόγραμμα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό 

και την αναβάθμιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
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Προς επίρρωση των παραπάνω, απαραίτητο είναι να τονιστεί ότι η 

αποστέρηση του δικαιώματος υποβολής επενδυτικής πρότασης στα πρατήρια 

παροχής καυσίμων και ενέργειας που προμηθεύονται κατ’ αποκλειστικότητα καύσιμα 

από συγκεκριμένη εταιρία βάσει σύμβασης, εκτός του ότι παραγνωρίζει την ουσιαστική 

επιχειρηματική τους κατάσταση, παράλληλα τοποθετεί τις επιχειρήσεις αυτές σε 

μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με τις εταιρίες πετρελαιοειδών. Τούτο διότι, δημιουργεί 

έτι περαιτέρω δεσμεύσεις για τους πρατηριούχους, εν μέσω αντίξοων οικονομικών 

συγκυριών (διαμέσου εμπορευματικών πιστώσεων οι οποίες παρέχονται από τις 

προμηθεύτριες εταιρίες) και εμποδίζουν τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

από τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, δυνατότητα η οποία θα είναι άλλως 

εφικτή εκ της συμμετοχής τους ως δικαιούχων της Δράσης.  

 

Επειδή η πλειονότητα των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας δεν 

αποτελούν franchisees για τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω, αλλά αποτελούν 

εντελώς ανεξάρτητες επιχειρήσεις,  

 

Επειδή η εξομείωση των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας που έχουν 

συνάψει αποκλειστικές συμβάσεις προμήθειας με εταιρίες πετρελαιοειδών 

παραγνωρίζει την πραγματική νομική φύση των συμβάσεων αυτών και εντέλει 

αντιβαίνει στο νόμο,  

 

Επειδή ως δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να αναγνωριστούν, expressis 

verbis, από πλευράς σας, όλα τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, πλην 

μόνο εκείνων των ολίγων που λειτουργούν με καθεστώς franchise και υπάγονται στην 

απόλυτη σφαίρα επιρροής των μεγάλων εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών,  

 

Επειδή υπό την ιδιότητά μας ως συλλογικού θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των 

πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων έχουμε έννομο συμφέρον, κατ’ άρθρο 2 και 3 του 

σε ισχύ καταστατικού του φορέα μας, σε συνδυασμό με το Ν. 1264/1982, αλλά και 

ατομικά ως πρατηριούχων, να επιδιώξουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη συμπερίληψη των 

πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας στους δυνητικούς Δικαιούχους της 

Δράσης: «Εργαλειοθήκη  Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», υπό 

τους όρους που ως άνω αναφέρθηκαν, 
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που είναι νόμιμοι και βάσιμοι, καθώς και για όσους επιφυλασσόμεθα να 

προσθέσουμε νομίμως στο μέλλον,  

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αναφορά μας, τυπικά και ουσιαστικά.  

 

2.Να συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, 

Εστίαση, Εκπαίδευση» ΕΣΠΑ 2014-2020, άλλως να διευκρινιστεί με έγγραφη 

ανακοίνωση της Υπηρεσίας σας, ότι δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη 

Δράση έχουν τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία: (α) είτε 

λειτουργούν με σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, 

(β) είτε δεν συνεργάζονται με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών και 

λειτουργούν με δική τους αποκλειστική εμπορική ονομασία ή ως ανεξάρτητα πρατήρια  

 

3.Να παραλειφθεί κάθε άλλη αντίθετη ερμηνεία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας από τη διαδικασία υποβολής και 

αξιολόγησης προτάσεων στα πλαίσια της ως άνω Δράσης.  

                                                               

Για την υποβάλλουσα αναφορά 

 

 

Γεώργιος Ασμάτογλου 

Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Π.Ε.Κ. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση συμπλήρωσης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων 
για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ). 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-

2005). 

2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020», όπως ισχύει.  

3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το 

άρθρο 2, παρ (2) αυτού.  



4. Τις διατάξεις του Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.  

5. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018) ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

6. Την υπ’αριθ. 91589/03.09.2018 απόφαση (ΦΕΚ Β 3814/04.09.2018) «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη  

7. Την με αριθμό 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178/27.03.2015 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

«Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού».  

8. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του άρθρου 5 παρ. 1 του N.4314/2014 και 

κατάργηση της με αριθμ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης.  

9. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ/Β/2064/2017) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 

67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και 

κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης» 

(Β1248).  

10. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ 

ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).  

11. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

(Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 

C(2014)3542 final/23.05.2014.  

12. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 



Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 

στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001, όπως ισχύει.  

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 

Minimis) όπως ισχύει  

14. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά 

με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας  

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της 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 τοθ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, 

(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.  

18. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.  

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί 

καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την 



μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 

σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 

 20. Την με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ: 

6ΝΒΞ465ΧΙ8-ΒΥΚ).  

21. Την με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης 

και αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης 

«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 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» (ΦΕΚ 

3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ 55944/ΕΥΘΥ 

421/24.05.2018 Απόφαση και ισχύει.  

22. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη 

Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

23. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον 

έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

24. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: 

«Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-

2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του 

Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».  

25. Το με Α.Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».  

26. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «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 άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).  



27. Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).  

28. Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ.  

29. Την υπ’ αριθ. 3505/815/Α1/30.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 

Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».  

30. Την με Α.Π. 62550/10.06.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού 

Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ Β 1738).  

31. Την με Α.Π. 8491/3123/Α1/11.12.2018 (ΑΔΑ:654Ω465ΧΙ8-Μ19) Απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η νέα εξειδίκευση της Δράσης «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», καθώς και η μεθοδολογία 

και τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο αυτής.  

32. Το με Α.Π. 132977/ΕΥΚΕ2101/10-12-2018 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8480/2822/11-12-

2018) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».  

33. Την με Α.Π.8755/2893/Α3/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: 

Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8).  

34. Την με ΑΠ 670/131/Α3/5.2.2019 Πρώτη (1η ) τροποποίηση - Παράταση της 

Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 (ΑΔΑ:Ψ6Χ0465ΧΙ8-7ΜΒ). 

35. Την με Α.Π. 856/175/Α3/13.02.2019 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση αρχείου 

Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη ∆ράση «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. 



«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ)».  

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την έγκριση του συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη 

Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», για 

την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης 

και των Παραρτημάτων αυτής. 

 
 
 
 
 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Ευστάθιος Γιαννακίδης 

 
 
 
Συνημμένα:  
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων  
 
 
 
Κοινοποίηση:  
1. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ  
3. ΕΦΕΠΑΕ  
 
Εσωτερική Διανομή:  
♣ Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ  
♣ Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ  
♣ Μονάδες ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ Α3, Β2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 
 
 
1) Ποιό δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομιστεί έτσι ώστε να πιστοποιείται η 
λειτουργική περίοδος του τελευταίου έτους (2018) που ζητείται στα βαθμολογούμενα 
κριτήρια  (B5); 
 
Για την διαπίστωση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα πρέπει να προσκομισθεί από 
τον δικαιούχο αποδεικτικό στοιχείο για κάθε μήνα λειτουργίας της  επιχείρησης για 
όλο το έτος 2018 όπως τιμολόγια,  αποδείξεις λιανικής/παροχής υπηρεσιών. 
 
2) Εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση; Επιχείρηση 
που λειτουργεί 10 χρόνια σαν εστιατόριο αλλά εξυπηρετεί πελάτες 6 μήνες τον χρόνο 
χωρίς όμως να διακόπτει την λειτουργία της μπορεί να συμμετάσχει; 
 
Ναι,  μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση εφόσον έχουν αδιάλειπτη 
λειτουργία. 
 

3) Συστέγαση επιχειρήσεων επιτρέπεται; 
 
Στη Πρόσκληση της Δράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει ο φορέας της επένδυσης να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η 
πιθανότητα να επιδοτηθεί έμμεσα άλλη επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί 
η διακριτότητα των δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.  
 

4) Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται τόσο σε επιλέξιμες όσο και σε μη 
επιλέξιμες δραστηριότητες δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο;  

Ναι. Σύμφωνα με την ενότητα 4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δύναται να υποβάλλει 
μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες και υπό τον όρο ότι οι μη επιλέξιμες δεν 
αφορούν τους ΚΑΔ 1,2,3. 
 

5) Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Δηλαδή, επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί 
να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο ο οποίος 
δεν υφίσταται σήμερα;  

Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα εκτός εάν έχει ιδρυθεί πριν την προκήρυξη της 
Δράσης.  
 
6) Σε επιχείρηση που διαθέτει παραπάνω από έναν ΚΑΔ επένδυσης και σε 
διαφορετικά πεδία (π.χ Λιανικό εμπόριο και εστίαση) ποια δικαιολογητικά νόμιμης 
λειτουργίας απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για ποιους ΚΑΔ; 

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. 



 
7) Επιχείρηση που διέθετε τους ΚΑΔ 01,02,03 πριν την υποβολή μπορεί να υποβάλει 
επενδυτικό σχέδιο; 

Μπορεί αρκεί να προκύπτει πως η διακοπή των εν λόγω ΚΑΔ προηγείται της 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω διακοπή θα πρέπει να διατηρηθεί 
και κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
8) Επιχείρηση διαθέτει έναν τουλάχιστον εκ των επιλέξιμων  ΚΑΔ στον κλάδο του 
Εμπορίου, σε ισχύ για τις τελευταίες 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Δύναται το 
επενδυτικό σχέδιο να αφορά ΚΑΔ επένδυσης (επιλέξιμο) τον οποίο τον πρόσθεσε το 
2018;  

 Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να αφορά σε ΚΑΔ επένδυσης ο οποίος 
προστέθηκε το 2018, καθώς σύμφωνα με το Παράρτημα IV " - Τυπική Προϋπόθεση 
A3 η επιχείρηση θα πρέπει "Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή 
κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων". 
 
9)Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.19.15 
Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις διαχειριστικές χρήσεις και κάνει 
έναρξη τώρα τον ΚΑΔ 56.10.11.01 Υπηρεσίες καφε- ζαχαροπλαστείου, με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει  δαπάνες σχετικές με τον ΚΑΔ 
56.10.11.01; 

Όχι. Σύμφωνα με το Παράρτημα IV " - Τυπική Προϋπόθεση A3 η επιχείρηση θα 
πρέπει "Να διαθέτει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 
χρηματοδότησης τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα 
δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων". 
 
10) Στην ενότητα 6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, συμπεριλαμβάνεται ως δαπάνη το Κόστος 
Παρακολούθησης Σεμιναρίων Παροχής Πρώτων Βοηθειών από Διαπιστευμένους 
Φορείς(5.2). Δύναται το πιστοποιητικό να λαμβάνεται από μη Διαπιστευμένο Φορέα, 
οι εκπαιδευτές του οποίου όμως είναι πιστοποιημένοι από το ERC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗΣ);  

Η δαπάνη 5.2 Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών 
είναι επιλέξιμη μόνο από διαπιστευμένους φορείς.   
 

11) Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία αδειών; 
 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης "Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται 
μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι 
μη επιλέξιμες." 
 



12) Στις  Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1 αναφέρεται ότι "Όλες 
οι ανωτέρω δαπάνες προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, 
υπογεγραμμένη αρμοδίως και συνοδεύονται με τις απαραίτητες εγκρίσεις και 
αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. "Ποιό/ά από τα παραπάνω 
απαιτείται να προσκομισθεί κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στο ΠΣΚΕ; 
 
 
Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την πιστοποίηση 
και σύμφωνα με όσα  αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. 
 
 
13) Ο Οδηγός του προγράμματος αναφέρει: για τις περιπτώσεις των κτιρίων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας 
υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στα 
Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι μόνο οι 
παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΠΕΑ.  To  ΠΕΑ  πρέπει να υπάρχει πριν την 
υποβολή της πρότασης; 
 
Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την πιστοποίηση 
και σύμφωνα με όσα  αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
 
14) Στις τυπικές προϋποθέσεις που αφορούν ΕΜΕ προσμετρούνται οι μέτοχοι 
εφόσον αναφέρονται στις ΑΠΔ και στον πίνακα προσωπικού; 

Προσμετρούνται εφόσον αποδεικνύεται από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (ΑΠΔ, 
Μισθοδοτικές Καταστάσεις της επιχείρησης, Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης για το 
είδος της προσφερόμενης εργασίας) ότι ασκούν μισθωτή εργασία. 
 
 
15) Η δικαιοπάροχος επιχείρηση (franchisor) είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση, 
εφόσον πληρούνται οι επιπλέον όροι επιλεξιμότητας στη Δράση;  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ).  
 
16) Επιχείρηση που διαθέτει υποκατάστημα με το λογότυπο του προμηθευτή (εταιρία 
παιδικών ρούχων) και έχει συνάψει σύμβαση με τον εν λόγω προμηθευτή όπου το 
80% των προϊόντων που πουλάει να είναι του ιδίου είναι επιλέξιμη; O επενδυτής 
αναφέρει στην σύμβαση που έχει συνάψει με τον προμηθευτή ότι δεν αναφέρεται 
κάποιος όρος σχετικώς με Franchise; 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 



υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ).  
 
 
17) Επιχείρηση διαθέτει από 1/1/2012 τον ΚΑΔ 47.75.00.00. Θεωρείται επιλέξιμος 
για το πρόγραμμα; Εάν όχι, θα μπορούσε να προσθέσει στη Δ.Ο.Υ. με αναδρομική 
ισχύ από 1/1/2015 τον επιλέξιμο ΚΑΔ  47.75.76.15 και να υποβάλλει αίτηση στο 
πρόγραμμα, εφόσον ήδη διέθετε από τότε τον ΚΑΔ 47.75.00.00; 

Ο Δυνητικός Δικαιούχος εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο 
ΚΑΔ  και είναι ενεργός δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και για 
οποιαδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ  της τεταρτοβάθμιας ανάλυσης αυτου ακόμη και αν δεν 
το διαθέτει .  
 
18) Αν επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από 1 υποκαταστήματα ενεργά, για να 
καλύψει την τυπική προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας θα πρέπει να 
προσκομιστούν άδειες λειτουργίας για κάθε ένα υποκατάστημα  η μόνο για την έδρα 
της επιχείρησης ; 

Θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης για τον/ τους τόπους 
υλοποίησης της επένδυσης. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση Υποκαταστήματος στο 
πλαίσιο της δράσης. 
 
19) Επιτρέπεται μια επιχείρηση να υποβάλλει πρόταση και στα δύο προγράμματα 
δηλαδή Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας; 
Είναι επιτρεπτό υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες να είναι διαφορετικές; 

Ναι, εφόσον πληροί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε 
αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα 
(τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν 
αποδείξει ότι επαρκούν για  την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις. 
 
 
20) Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και για τα δύο νέα 
προγράμματα (πχ λιανικό, χονδρικό). Θα εξετάζεται εάν οι δαπάνες αφορούν και σε 
άλλη μη επιλέξιμη δραστηριότητα για το πρόγραμμα; 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον εξυπηρετούν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης της 
παρούσας Δράσης. 
 
21) Μια επιχείρηση που έχει τον ΚΑΔ 56.10.11.13 και έχει κάνει έναρξη την 
30/03/2016 εάν υποβάλλει την πρόταση μετά τις 30/03/2019 θα έχει κλείσει τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις και θα είναι επιλέξιμη; 

Όχι δεν είναι επιλέξιμη. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί 
(ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με taxisnet) και διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, το αργότερο έως 31/12/2015. 
 



22) Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής είναι on/ off κριτήριο; 

Όχι, ο βαθμός κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο 
κριτήριο. 
 
23) Στο κριτήριο Β6 θα πρέπει να δηλώνονται μόνο κλεισμένα έτη ή και μήνες; 

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β6 θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη και οι μήνες των 
κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, και θα μετρώνται σε έτη (μονάδα μέτρησης 
=έτη). 
 
24) Πρόσθετη πράξη, με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης, σε δάνειο με ημ/νία πριν τις 19/12/2018 αποτελεί επιλέξιμο τρόπο κάλυψης  
της Ιδιωτικής συμμετοχής; 

Ναι, εφόσον αναφέρονται το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός της 
δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος 
αποπληρωμής του, το επιτόκιο καθώς και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την 
χορήγησή του. Η Πρόσθετη πράξη θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία 
προκήρυξης της παρούσας Δράσης (19/12/2018). 
 
 
25) Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι 
(ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο 
διάστημα πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις; 

Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών 
λογαριασμών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού 
για τους τρεις κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους 
μήνες).  
  
Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 6/2/2019. Η βεβαίωση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, 
ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους 
και ολόκληρους μήνες, έως 12) μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019. 
 
Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς 
όψεως (να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς 
λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική 
εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση)  
 
26) Σε τί ποσοστό αφορά η τεκμηρίωση των ίδιων κεφαλαίων για την περίπτωση 
όπου ο δυνητικός δικαιούχος αποφασίσει να προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού 
κεφαλαίου με χρήση μετρητών; Αφορά στο 100% της Ιδίας Συμμετοχής, ήτοι στο 
50% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού; 

Η τεκμηρίωση του βαθμού κάλυψης αφορά σε βαθμολογούμενο κριτήριο και αφορά 
το σύνολο της Ιδιωτικής Συμμετοχής. 
 
27) Στο παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ), 
σημείο Γ αναφέρονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας 



συμμετοχής, για τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου και τραπεζικού δανεισμού. Η 
παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται κατά την υλοποίηση, μόνο για τις αντίστοιχες 
περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο α/α 12 και ειδικότερα τα Α 
και Γ (αύξηση κεφαλαίου) ή ΣΤ (Δάνειο) αντίστοιχα; Για παράδειγμα, εφόσον 
επιλεχθεί ως τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής η περίπτωση Ε (Βεβαίωση 
μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι 
δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος), θα απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου να 
προσκομιστούν δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, όπως 
αυτά αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο (παράρτημα ΙΙ σημείο Γ); 

Το σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο 
δικαιούχος θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες (αύξηση κεφαλαίου ή λήψη δανείου).  
 
28) Για επιχείρηση με αντικείμενο υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο για τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις μπορεί να προμηθευτεί μηχανάκια για delivery; 

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια δικύκλου έως 125 κ.ε. για τις επενδύσεις 
των κλάδων Λιανικού Εμπορίου (επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 
και 47) και Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) στην 
κατηγορία δαπάνης 2.4., εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
παράδοση εκτός καταστήματος (delivery) προϊόντων. Κατά την επιτόπια επαλήθευση  
θα πρέπει το δίκυκλο να βρεθεί πλήρως προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της 
παράδοσης εκτός καταστήματος (delivery). 
 
29) Σε επιχείρηση με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων είναι 
επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς σκάφους; Αν ναι, σε ποια κατηγορία; Στα μεταφορικά 
μέσα Κατηγορία 3 ή στον Εξοπλισμό για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης Κατηγορία 2.4; 

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 2.4 "Εξοπλισμό για τον λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης "με την προϋπόθεση να αφορά την αγορά 
καινούργιου σκάφους για τις υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων. 
 
30) Στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, θα 
υπολογίζονται οι ΕΜΕ σύμφωνα με το νόμιμο πλήρες ωράριο των διδασκόντων, ήτοι 
οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες (εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης); 

Οι ΕΜΕ, στις περιπτώσεις των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, 
υπολογίζονται λαμβάνοντας ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρως απασχολούμενων, για 
τους διδάσκοντες, τις 21 ώρες. 
 
Συμπλήρωση :  Ο υπολογισμός των ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων 
γίνεται σύμφωνα με το ΣΛΟΤ 186/2019 : «Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους 
καθηγητές Φροντιστηρίων» (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30526) 

 
31) Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. 
Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την 
εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%; 

Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση 
συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό 
τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία.     



 
32) Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, στο 
δικαιολογητικό α/α 14, απαιτείται μεταξύ άλλων Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση 
οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε 
ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 
Επιτροπής. Με ποιά αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα (πχ Είσπραξη 
χρημάτων κλπ); 

Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 
 
33) Για το βαθμολογικό κριτήριο Β4 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού 
Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Ε (Μέσα Υπόλοιπα 
Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με 
προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της 
πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση 
υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου; 

Όχι, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται 
από την εξόφληση των παραστατικών. 
 
34) Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι 
τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;  

Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου 
από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό 
απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα IV:  
«Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».  
 
35) Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. 
Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της 
παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; 
Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας. 

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας 
επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία 
εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς 
υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει 
συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον 
ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), 
η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες 
χρήσεις. 
 
 
36) Επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης στην έδρα της. Παράλληλα 
διαθέτει υποκατάστημα πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι πριν 
τις 19/12/2018 χωρίς όμως να έχει επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης σε αυτό. Το 
υποκατάστημα μπορεί να δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης; 

Δύναται να δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης το υποκατάστημα,  
εφόσον η επιχείρηση διέθετε και λειτουργούσε τον επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα, 
πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης. 



 
37) Επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ μόνο δευτεροβάθμιας ανάλυσης π.χ  
45.11,  μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση που σχετίζεται με τον επιλέξιμο 
ΚΑΔ 45.11.21.01; 

Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση μόνο αν αποδείξει ότι 
λειτουργεί σε επιλέξιμο τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα λογιστικά έγγραφα. 
 
 
38) Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ανέγερσης νέων κτιρίων; 
 
Οι δαπάνες ανέγερσης κτιρίου δεν είναι επιλέξιμες. Οι αναφερόμενες παρεμβάσεις 
της αναλυτικής πρόσκλησης, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση  υγιεινής 
και ασφάλειας κ.λ.π., είναι υποστηρικτικές και υποβοηθητικές επί ήδη υφιστάμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 

39) Επιτρέπεται επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με έδρα και τόπο 
υλοποίησης την θέση Α, μετά την ένταξη, να προβεί σε μεταφορά έδρας από την 
θέση Α σε καινούργια θέση Β και παράλληλα να διατηρήσει και την αρχική 
εγκατάσταση στη διεύθυνση Α ως υποκατάστημα;  

Είναι αποδεκτή η μετεγκατάσταση και υλοποίηση στη νέα έδρα υπό τη προϋπόθεση 
ότι η παλιά έδρα θα εγκαταλειφθεί και δεν θα λειτουργήσει ως υποκατάστημα. 
 
 
40) Οι τέντες και τα σκίαστρα είναι επιλέξιμες δαπάνες στην Κατηγορία Δαπάνης 
1.1;  

Είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός των δαπανών στην 
Κατηγορία Δαπάνης 1.1 που αφορά σε κτιριακές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

41) Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε περισσότερους από έναν επιλέξιμο ΚΑΔ 
επένδυσης, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει άδεια λειτουργίας μόνο σε έναν από 
αυτούς;  

Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για όλους τους  ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο σημείο 5 του Παραρτήματος Ι «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΕΝΤΑΞΗΣ»  της Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

42) Επιχείρηση με 2 επιλέξιμους ΚΑΔ και 2 τόπους υλοποίησης της επένδυσης πόσα 
άτομα πρέπει να παρουσιάσει ως ΕΜΕ; Θα εξετάσουμε τα ΕΜΕ ανά τόπο 
υλοποίησης; 

Η ελάχιστη απαίτηση ΕΜΕ ως τυπική προϋπόθεση θα ελέγχεται ανάλογα με τον ΚΑΔ 
που έχει δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης και σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε 
περισσότερους από έναν τόπους υλοποίησης και ΚΑΔ, θα ελέγχονται το σύνολο των 
ΕΜΕ των τόπων υλοποίησης.    



43) Τα έπιπλα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου και σε επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και ο εξοπλισμός κουζίνας στον 
κλάδο της εστίασης είναι επιλέξιμη δαπάνη ; 

Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Κατηγορία Δαπάνης 2.4 «Εξοπλισμός για τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης». 

44) Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία: (α) είτε λειτουργούν με 
σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, (β) είτε δεν 
συνεργάζονται με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργούν με 
δική τους αποκλειστική εμπορική ονομασία ή ως ανεξάρτητα πρατήρια έχουν 
δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση; 

Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας τα οποία: (α) είτε λειτουργούν με 
σύμβαση συνεργασίας με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, (β) είτε δεν 
συνεργάζονται με το σήμα εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών και λειτουργούν με δική 
τους αποκλειστική εμπορική ονομασία ή ως ανεξάρτητα πρατήρια έχουν δικαίωμα 
υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση; 

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση Δικαιούχοι της Δράσης ενισχύονται 
αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές 
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:  

έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας. 

 ii. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα 
πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών (3) κλάδων.  

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται 
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:  

 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις 
κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ  

• Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 
ΕΜΕ •  

Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) 
(επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες 
εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς 



τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. 
franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

Tα ανεξάρτητα πρατήρια παροχής καυσίμων σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα 
υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην Δράση. 

Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) επιχειρήσεις με σύμβαση συνεργασίας με το σήμα 
εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών δύναται να είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων 
άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ).  

Στην κατηγορία αυτών των επιλέξιμων κατ΄αρχήν επιχειρήσεων ανήκουν 
περιοριστικά οι εξής περιπτώσεις.  

Στην περίπτωση του μεταπωλητή/ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων όπου ο 
μεταπωλητής είναι ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο ασκεί την 
εκμετάλλευση αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο συνδεόμενος 
ταυτόχρονα με την εταιρεία καυσίμων μέσω συμφωνιών αποκλειστικής αγοράς, που 
δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεων των τιμών, δεν υφίσταται κίνδυνος σώρευσης των 
ενισχύσεων( Απόφαση της 13.6.2002 Υπόθεση C382/99 Kάτω Χώρες Κατά 
Επιτροπής) και κατά συνέπεια η ως άνω επιχείρηση δύναται να υποβάλει επενδυτικό 
σχέδιο στην Δράση. 

Ομοίως στην περίπτωση του μεταπωλητή /μισθωτή πρατηρίου καυσίμου, όπου ο 
μισθωτής μισθώνει το πρατήριο υγρών καυσίμων, του οποίου τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο αναλαμβάνει ο ίδιος ενώ ταυτόχρονα συνδέεται, ως μισθωτής με την εταιρεία 
καυσίμων μέσω αποκλειστικής προμήθειας που δεν περιέχουν ρήτρα διαχειρίσεως 
των τιμών δεν υφίσταται κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων( Απόφαση της 
13.6.2002 Υπόθεση C382/99 Kάτω Χώρες Κατά Επιτροπής) και κατά συνέπεια η ως 
άνω επιχείρηση δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο στην Δράση. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία καυσίμων έχει την κυριότητα των πρατηρίων και 
ασκεί την εκμετάλλευση του πρατηρίου ή συνδέεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων 
με ρήτρα διαχειρίσεως τιμών, υπάρχει κίνδυνος σώρευσης των ενισχύσεων υπέρ των 
οικείων εταιρειών καυσίμων και κατά συνέπεια η επιχείρηση αυτή αποκλείεται από 
την Δράση  

Προσοχή περαιτέρω πρέπει να δίνεται σε περιπτώσεις όπου μια κατάσταση 
οικονομικής εξάρτησης μεταξύ της εταιρείας καυσίμων και του πρατηρίου καυσίμων  
μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο de facto , εφόσον για παράδειγμα , πολύ σημαντικές 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες εφοδιασμού ή παροχής πιστώσεων  με προμηθευτές ή 
πελάτες , σε συνδυασμό με διαρθρωτικούς δεσμούς , εξασφαλίζουν 
αποφασιστική/κυρίαρχη επιρροή εκ μέρους του προμηθευτή προς την επιχείρηση 
εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων . Συνεπώς σε κάθε περίπτωση θα 
εξετάζεται εάν  βάσει της σύμβασης μεταξύ του πρατηρίου υγρών καυσίμων και της 



εταιρείας καυσίμων το πρατήριο καυσίμων διατηρεί ή όχι την ανεξαρτησία/ αυτονομία 
του σε επίπεδο επιχειρηματικής δράσης ή /και ανάληψης του επιχειρηματικού 
κινδύνου, οπότε αναλόγως η όποια ενίσχυση του δοθεί έχει ως συνέπεια την 
ενίσχυση ή μη της εταιρείας καυσίμων. Προς τούτο κατά τον χρόνο υποβολής της 
επιχειρηματικής πρότασης θα ζητούνται και ελέγχονται οι σχετικές συμβάσεις 
προμήθειας, αντιπροσώπευσης και εν γένει εκμετάλλευσης του πρατηρίου καυσίμων, 
ενώ επίσης παρόμοιος έλεγχος προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο της δράσης ότι 
λαμβάνει χώρα σε κάθε χρόνο  υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και 
μετά την υλοποίηση αυτού. 

 

  

 


