
Υποέργο: Γενετική Βελτίωση Ζώων 

1. Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις 
 

Ε-1 Ο ΕΛΓΟ είναι ένας φορέας που έχει ερευνητικά Ινστιτούτα και αναγνωρίζεται ως 
ερευνητικός οργανισμός. Σε όλες τις υπόλοιπες προκηρύξεις (ΓΓΕΚ, ΥΠΑΑΤ, 
Περιφέρειες) ως ανεξάρτητη μονάδα θεωρείται το Ινστιτούτο το οποίο έχει 
νομική υπόσταση. Θα ισχύσει και εδώ το ίδιο; Θα θέλαμε  να μας το 
διευκρινίσετε για να ξέρουμε αν η οντότητα που θα υποβάλει την αίτηση θα  
καταχωρηθεί ως μεσαία ή μεγάλη. 

Α-1 Συμπληρώνοντας τη Δήλωση ΜΜΕ όπως και στα υπόλοιπα έργα στα οποία 
συμμετέχετε, θα προκύψει κατά παρόμοιο τρόπο το μέγεθος του φορέα. 

 

Ε-2 Το Ι**** Κ**** Ε**** προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Υποέργο Γενετική 
Βελτίωση Ζώων, στοχευμένη στη νησιωτική προβατοτροφία, σε συνεργασία με 
ΑΕΙ, Συνεταιρισμούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους. Το Ι**** μαζί με τους 
υπόλοιπους εταίρους μπορεί να συμμετάσχει στην πρόταση με ένα Συμφωνητικό 
Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και διακριτούς προϋπολογισμούς ανά εταίρο ή 
πρέπει να υπάρξει κάποιο σχήμα με νομική υπόσταση; 

Α-2 Δεν είναι υποχρεωτική η σύσταση συνεργατικού σχήματος με νομική υπόσταση. 
Η συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς θα ορίζεται με ένα συμφωνητικό (π.χ. 
όπως αυτό του Μέτρου 16 κ.ά.). Στην οικονομοτεχνική μελέτη αλλά και στο 
συμφωνητικό συνεργασίας θα περιγράφονται οι δαπάνες που θα αφορούν τον 
κάθε συνεργάτη με αναφορά στο άρθρο του Καν. 702/2014 που θα γίνει χρήση. 
Ο κάθε συνεργάτης αναλόγως των δαπανών που θα πραγματοποιήσει, θα πρέπει 
να έχει το αποδεκτό μέγεθος, ανά άρθρο του Καν. 702/2014. 

 

Ε-3 Ως εταίροι του συνεργατικού σχήματος που ετοιμάζεται στα πλαίσια του 
υποέργου, μπορούν να είναι τα Δημοτικά Σφαγεία Σ**** και τα σφαγεία Κ***** 
Α.Ε.;  

Α-3 Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της 
πρόσκλησης, στα πλαίσια του υποέργου έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε 
με σφαγεία εφόσον έχουν το αποδεκτό μέγεθος, αναλόγως των δαπανών που θα 
πραγματοποιήσουν, δηλ. εάν πραγματοποιήσουν δαπάνες των άρθρων 21, 24 και 
27, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουν στις ΜΜΕ.  

 

Ε-4 Για το πρόγραμμα «Γενετική βελτίωση ζώων» υπάρχει λίστα με τους επιλέξιμους 
τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ); 

Α-4 Η πρόσκληση δεν προβλέπει και δεν περιορίζει τις νομικές οντότητες, για την 
συμμετοχή τους, με βάση επιλέξιμους ΚΑΔ. 

 

Ε-5 Η Επιχειρησιακή Ομάδα που έχουμε συστήσει, αποτελείται από Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα καθώς επίσης από Συνεταιρισμούς, Συλλόγους κτηνοτρόφων και 
νεοσύστατους συλλόγους φυλών προβάτων.  
Η ερώτηση είναι αν μπορούμε να κατεβάσουμε μία πρόταση με όλους αυτούς 
τους φορείς κάνοντας ένα συμφωνητικό συνεργασίας αντίστοιχο με αυτό που 
έχουμε κάνει στις προτάσεις για το ΠΑΑ, μέτρο 16.1 του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση 
αυτή ο κάθε εταίρος θα υποβάλλει τα έγγραφα που ζητάει η πρόσκληση και ανά 
δράση μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από δύο ωφελούμενοι; Αυτό είναι 



συμβατό; 

Α-5 Η αίτηση υποβάλλεται από έναν δικαιούχο, ο οποίος αναλαμβάνει να υποβάλει 
τα ζητούμενα από την Πρόσκληση έγγραφα και είναι υπεύθυνος για την απόδειξη 
της ιδιωτικής συμμετοχής για όλο τον αιτούμενο προϋπολογισμό. Η συνεργασία 
με τους υπόλοιπους φορείς θα ορίζεται με ένα συμφωνητικό (π.χ. όπως αυτό του 
Μέτρου 16 κ.ά.). Στην οικονομοτεχνική μελέτη αλλά και στο συμφωνητικό 
συνεργασίας θα περιγράφονται οι δαπάνες που θα αφορούν τον κάθε συνεργάτη 
με αναφορά στο άρθρο του Καν. 702/2014 που θα γίνει χρήση. Ο κάθε 
συνεργάτης αναλόγως των δαπανών που θα πραγματοποιήσει, θα πρέπει να έχει 
το αποδεκτό μέγεθος, ανά άρθρο του Καν. 702/2014. 

 

Ε-6 Σε περίπτωση κτηνοτροφικών συνεταιρισμών οι οποίοι συμπράττουν μεταξύ τους 
για την κατάθεση αίτησης ενίσχυσης στο υποέργο ποιό είναι το νομικό πρόσωπο 
το οποίο θα υποβάλει την αίτηση; Θα πρέπει οι φορείς που συμπράττουν να 
υποβάλλουν αίτηση με τη μορφή μιας κοινοπραξίας ή μιας ένωσης νομικών 
προσώπων (πχ μιας ΑΕΣ) ή μπορεί να καταθέσει την αίτηση ο συνεταιρισμός που 
θα αναλάβει συντονιστής του έργου και τα ποσά να κατανεμηθούν στη συνέχεια 
από αυτόν τον συνεταιρισμό στα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας στο πλαίσιο 
του συμφωνητικού συνεργασίας που θα υπάρχει μεταξύ τους; 

Α-6 Οι φορείς που συμπράττουν δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν αίτηση με τη 
μορφή μιας κοινοπραξίας ή μιας ένωσης νομικών προσώπων (πχ μιας ΑΕΣ). Ο 
συνεταιρισμός που θα αναλάβει συντονιστής του έργου μπορεί να καταθέσει την 
αίτηση και τα ποσά να κατανεμηθούν στη συνέχεια από αυτόν τον συνεταιρισμό 
στα υπόλοιπα μέλη της συνεργασίας στο πλαίσιο του συμφωνητικού 
συνεργασίας που θα υπάρχει μεταξύ τους. 

 

Ε-7 Οι συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς γνώσεων είναι δυνατές στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης; 

Α-7 Μόνο, εφόσον δημιουργηθεί κοινοπραξία μεταξύ τους. 

 

Ε-8 Φορείς που συμμετέχουν ήδη στη δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην 
κτηνοτροφία" του ΠΑΑ 2014-20 και υλοποιούν σχετικές ενέργειες μπορούν να 
συμμετέχουν στο έργο αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης για διαφορετικές δράσεις - 
ενέργειες από αυτές που χρηματοδοτούνται ήδη ή για διαφορετικές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις; 

Α-8 Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση της δράσης 10.2.1 με το υποέργο 2 ως κριτήριο 
αποκλεισμού ή επιλεξιμότητας. Ωστόσο, η Πρόσκληση ορίζει ότι προκειμένου μια 
αίτηση ενίσχυσης να είναι επιλέξιμη δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ή να 
υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο 
επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που ενισχύονται στο 
παρόν Υποέργο, για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 

 

Ε-9 Μπορεί μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία να συμμετάσχει στο Εταιρικό 
Σχήμα και πιο συγκεκριμένα μπορούν να συμμετάσχουν οι Αγροδιατροφικές 
Συμπράξεις; 

Α-9 Ναι μπορούν. Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς.  

 
 
 
 
 



2. Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

Ε-10 Στα πλαίσια των ενισχύσεων στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά 
ζώα (Καν. 702/2014, Άρθρο 27 του τμήματος 1), καλύπτονται οι αμοιβές μελών 
της ομάδας έργου, όπως π.χ. νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι 
θα συμβληθούν με τον Πανεπιστημιακό Φορέα που θα υλοποιήσει το 
πρόγραμμα, με σύμβαση ανάθεσης έργου; Επίσης, προβλέπεται αμοιβή 
ζωοκόμου ο οποίος επίσης θα συμβληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου; 

Α-10 Οι αμοιβές μελών της ομάδας έργου, όπως π.χ. νέοι ερευνητές, υποψήφιοι 
διδάκτορες καθώς και οι αμοιβές ζωοκόμου δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του 
άρθρου 27, του Καν. 702/2014. Οι αμοιβές π.χ. νέων ερευνητών και υποψήφιων 
διδακτόρων είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του άρθρου 31, του Καν. 702/2014. 

 

Ε-11 Στην κατηγορία «Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης», 
περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των συμμετεχόντων; Επίσης, υπάρχει πλαφόν 
στην αμοιβή των εκπαιδευτών; Τέλος, ποιο είναι το κόστος παροχής υπηρεσιών 
αντικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων; 

Α-11 Το υποέργο δεν προβλέπει την κάλυψη τυχόν αμοιβής των συμμετεχόντων στις 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Οι εκπαιδευτές δεν πληρώνονται 
απευθείας αλλά μέσω του φορέα μεταφοράς γνώσεων. Το «κόστος παροχής 
υπηρεσιών αντικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων» αφορά τις 
δαπάνες που προκύπτουν για την αντικατάσταση ενός συμμετέχοντα,  κατά τη 
διάρκεια της απουσίας του λόγω ασθένειας, συμπεριλαμβανόμενης της 
ασθένειας του παιδιού του, διακοπών, άδειας μητρότητας και γονικής άδειας ή 
σε περίπτωση θανάτου. 

 

Ε-12 Είναι επιλέξιμες οι έμμεσες λειτουργικές δαπάνες; Αν ναι, σε τι ποσοστό; 

Α-12 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.7,  της παραγράφου 3, αυτή η κατηγορία των 
δαπανών δεν συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες. Επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες 
είναι όσες αναφέρονται στην ως άνω υποπαράγραφο.  

 

Ε-13 Ο επιστημονικός εξοπλισμός και τα εργαστηριακά αναλώσιμα είναι επιλέξιμη 
δαπάνη (πχ όργανο CASA – αναλυτής σπέρματος, αναλώσιμα αναλύσεων); 

Α-13 Σύμφωνα με το σημείο ββ), της υποπερίπτωσης ε), της περίπτωσης 6, της 
υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες οργάνων 
και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. 
Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που 
αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά 
αποδεκτές λογιστικές αρχές. Σύμφωνα με το σημείο εε), της υποπερίπτωσης ε), 
της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3, οι δαπάνες 
εργαστηριακών αναλωσίμων που αφορούν άμεσα το υποέργο είναι επιλέξιμες.  

 

Ε-14 Δαπάνες όπως η κάλυψη οδοιπορικών λόγω της καταγραφής όλων των 
πληθυσμών στην επικράτεια, προβλέπεται να έχουν υψηλό κόστος. Είναι 
επιλέξιμες; Σε ποια κατηγορία; 

Α-14 Οι δαπάνες για την κάλυψη οδοιπορικών δεν είναι επιλέξιμες στο υποέργο. 

 

Ε-15 Εργαστηριακές αναλύσεις οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον 
συμμετέχοντα Πανεπιστημιακό Φορέα μπορούν να ανατεθούν με μορφή 



υπεργολαβίας σε άλλο ερευνητικό εργαστήριο; 

Α-15 Ναι. 

 

Ε-16 Η  δαπάνη του συμβούλου για την υποβολή της πρότασης και την 
παρακολούθηση του ερευνητικού έργου είναι επιλέξιμη; Και αν ναι σε ποια 
κατηγορία εντάσσεται; 

Α-16 Η  δαπάνη του συμβούλου για την υποβολή της πρότασης και την 
παρακολούθηση του ερευνητικού έργου, δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες 
δαπάνες. 

 

Ε-17 Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα 
έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε 
ισχύει; 

Α-17 Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν ανακτάται, τότε είναι επιλέξιμος. 

 
 
3. Χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Ε-18 Σύμφωνα με τον κανονισμό 702/2014 «η ένταση ενίσχυσης στην έρευνα 
περιορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών». Θα μπορούσε αυτό να ισχύσει 
και στη συγκεκριμένη πρόσκληση για τους ερευνητικούς φορείς και τα 
Πανεπιστήμια; 

Α-18 Το ανώτατο ποσοστό της έντασης ενίσχυσης που έχει καταχωρηθεί στο ΤΑΑ για 
την παρούσα πρόσκληση έχει οριστεί σε 80%, για το σύνολο των φορέων που 
συμμετέχουν σε αυτήν. Το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγηθεί με 
τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης. 

 

Ε-19 Οι «Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» και οι 
«Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα» δεν έχουν 
μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών;  

Α-19 Όχι, δεν προβλέπεται όριο. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα όρια του Πίνακα 1, για 
το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 

Ε-20 Το όριο των 2.000.000 ευρώ (Πίνακας 1) αφορά το όριο επιδότησης ή είναι ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας 
συμμετοχής. 

Α-20 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1 της παραγράφου 4, το όριο των 2.000.000 
ευρώ αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Ε-21 Η προτεινόμενη πράξη θα συγκροτείται από 3 φορείς, τον κύριο δικαιούχο 
(Πανεπιστημιακό Φορέα), έναν συνεταιρισμό και μία εταιρεία συμβούλων. Το 
ποσοστό 20% ιδιωτική συμμετοχή βαραίνει και κάθε έναν από τους εταίρους ή 
μόνο το δικαιούχο φορέα; 

Α-21 Σύμφωνα με την πρόσκληση, την ιδιωτική συμμετοχή καλείται να την καταβάλλει 
ο δυνητικός δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση.  

 

Ε-22 Η ιδία συμμετοχή ενός Πανεπιστημιακού Φορέα, σε χρηματοδοτούμενα 
έργα/προγράμματα καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις τακτικές αποδοχές του 
υφιστάμενου ακαδημαϊκού ερευνητικού προσωπικού, που συμμετέχει στο έργο. 
Οι δαπάνες αυτές μπορούν να τεκμηριώσουν την ιδία συμμετοχή στο εν λόγω 



υποέργο; Τί αποδεικτικό απαιτείται σε αυτή τη περίπτωση; 

Α-22 Η δαπάνη «τακτικές αποδοχές του υφιστάμενου ακαδημαϊκού ερευνητικού 
προσωπικού», δεν αποτελεί τρόπο τεκμηρίωσης της κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής. Οι αποδεκτοί τρόποι τεκμηρίωσης της κάλυψης της ιδίας 
συμμετοχής παρουσιάζονται στο Παράρτημα I. 

 

Ε-23 Από την Πρόσκληση προβλέπεται ένταση ενίσχυσης 80% ή 70% αναλόγως την 
κατηγορία ενίσχυσης, καθώς και ιδιωτική συμμετοχή για το υπόλοιπο του 
συνολικού κόστους σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή αυτή, στην περίπτωση των 
συνεργατικών σχημάτων πώς κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων; 
Κάθε φορέας συμβάλει με δικό του ποσοστό αναλόγως των δαπανών του; 

Α-23 Σύμφωνα με την πρόσκληση, την ιδιωτική συμμετοχή καλείται να την καταβάλλει 
ο δυνητικός δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση. 

 

Ε-24 Στο πρόσκληση αναφέρεται ότι είναι δυνατή  η χορήγηση προκαταβολής σε κάθε 
δικαιούχο μέχρι το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης. Υπάρχει  πρόβλεψη για 
προκαταβολή σε οργανισμούς γνώσεων χωρίς την έκδοση ισόποσης εγγυητικής 
 επιστολής όπως σε παρόμοιες δράσεις του ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ και της ευρωπαϊκής 
επιτροπής; 

Α-24 Η Πρόσκληση δεν προβλέπει την χορήγηση της προκαταβολής σε οργανισμούς 
γνώσεων, χωρίς την έκδοση ισόποσης εγγυητικής  επιστολής. 

 
4. Παραρτήματα 
 

Ε-25 Τα μέρη της σύμπραξης αποστέλλουν δικαιολογητικά κατά την αξιολόγηση (Ι_2) 
και όχι στην αρχική υποβολή «Ι_1 Δικαιολογητικά υποβολής αίτηση, σωστά;  

Α-25 Σύμφωνα με  το παράρτημα Ι_1, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης απαιτείται 
η προσκόμιση του προσχεδίου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων 
φορέων.  Τα δικαιολογητικά ένταξης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι_2, για 
την απόδειξη της νομικής μορφής των συνεργαζόμενων φορέων και τη 
φερεγγυότητά τους, υποβάλλονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης. 

 
 

Ε-26 Η Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πρόκλησης σημαντική βλάβης και η έκθεση Ελέγχου 
συμβούλου/μηχανικού απαιτούνται για άυλα έργα τα οποία δεν περιλαμβάνουν 
πάγιες επενδύσεις; 

Α-26 ΝΑΙ 

 

Ε-27 Θα δημιουργηθεί από το ΥΠΑΑΤ πρότυπο συμφωνητικό συνεργασίας των 
φορέων; 

Α-27 Δεν προβλέπεται να χορηγηθεί πρότυπο συμφωνητικό συνεργασίας των φορέων. 

 

Ε-28 Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ και η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ του 
Παραρτήματος V, από ποιον θα πρέπει να υποβάλλεται; Από τον δυνητικό 
δικαιούχο που θα υποβάλει την αίτηση ή και από τους συνεργαζόμενους φορείς 
του σχεδίου συνεργασίας; 

Α-28 Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ και η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ του 
Παραρτήματος V υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο που θα υποβάλει 
την αίτηση αλλά και από κάθε έναν από τους συμμετέχοντες φορείς της 
συνεργασίας. 

 



 
5. Διάφορα 
 

E-29 Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης απαιτείται και η 
υποβολή φυσικού φακέλου; 

A-29 Σύμφωνα με την παράγραφο 10 της πρόσκλησης δεν προβλέπεται η υποβολή 
φυσικού φακέλου. 

 

E-30 Η Πρόσκληση αναφέρει ότι η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών 
υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / 
Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή. 
Ο εν δυνάμει δικαιούχος που θα πρέπει να κάνει εγγραφή; 

A-30 Δεν απαιτείται εγγραφή. Η είσοδος γίνεται μη τη χρήση κωδικών Taxisnet. 

 

E-31 Όταν αναφέρεστε στην Ψηφιακή υπογραφή τι εννοείτε; Ο κάθε δικαιούχος θα 
πρέπει να κάνει τις διαδικασίες να εκδώσει ψηφιακή υπογραφή; 

A-31 Ο υποψήφιος θα πρέπει είτε να εκδώσει ψηφιακή υπογραφή είτε να προβεί σε 
πιστοποίηση γνησιότητας του εγγράφου μέσω του gov.gr 

 

E-32 Σχετικά με τις δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, αυτές θα πρέπει να 
υποβάλλονται στην πλατφόρμα gov.gr ή θα περιγράφονται αναλυτικά ανά είδος 
και κόστος μόνο στην τεχνοοικονομική μελέτη; 

A-32 Θα περιγράφονται αναλυτικά ανά είδος και κόστος στην οικονομοτεχνική μελέτη 
η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο πίνακα ανάλυσης 
επενδυτικών δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης θα 
αναλύεται βάσει της παραγράφου 3.7. 

 

E-33 Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή σε πόσους 
μήνες από την απόφαση ένταξης θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τα έργα; 

A-33 Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2025, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης ενίσχυσης. 

 

http://www.gov.gr/

