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        Θεσσαλονίκη, 27.09.2018  

 
Από : Δ.Σ. Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων                                     

 
 
Θέμα : Απόρριψη Συστεγασμένων Επιχειρήσεων από Επιδοτούμενα Προγράμματα 
 
 
Αξιότιμε κ Πρόεδρε, 
 
Ο Σύνδεσμος εκπροσωπώντας τα Μέλη του και μεταφέροντας το πρόβλημα πελατών των μελών 
του – μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρει προς εσάς το θέμα της απόρριψης συμμετοχής 
επιχειρήσεων, στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λόγω συστέγασης. 
Συνοπτικά σας αναφέρουμε, ότι η εν λόγω απόφαση, αποκλείει τη συμμετοχή στα 
προγράμματα, μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, επιπέδου 
καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας που επιθυμούν την ψηφιακή τους αναβάθμιση.  
 
Θεωρούμε ως άδικη και μη σύννομη την απόφαση και παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε 
ενέργειες, π.χ. επιστολή προς Υπουργείο και Φορείς προς αναδιατύπωση του όρου της 
συστέγασης στις εν λόγο δράσεις. 
Σας παραθέτουμε την επιστολή που στάλθηκε από το Σύνδεσμό μας στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, τον ΕΦΕΠΑΕ και το ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ στις 21/9/2018, προς ενημέρωσή σας. 
 
«Στόχος της παρούσας επιστολής είναι η αποτύπωση του προβληματισμού των μελών του 
Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων αναφορικά με το θέμα της απόρριψης συμμετοχής 
επιχειρήσεων, στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λόγω συστέγασης.  
Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 04-06-2018 σύμφωνα με την Α.Π.: 3168/531/Α2 και την 
Α.Π.: 3167/530/Α2 (προκηρύξεις των εν λόγω προγραμμάτων) δεν αναφέρεται κανένας 
περιορισμός αναφορικά με το κριτήριο της συστέγασης.  
Συμπληρωματικά στις 19/07/2018 με την Α.Π.: 4440/Β4/472 και την Α.Π.: 4455/Β4/475 
τροποποιείται το κεφάλαιο 4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
προσθέτοντας την διευκρίνιση ότι «Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο 
συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη 
επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η 
απόφαση ένταξης». Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση ακόμα και επιχειρήσεις που 
στεγάζονται σε ίδιο πολεοδομικό συγκρότημα και υπάρχει σαφής διαχωρισμός (πχ μέσω 
μισθωτηρίου) δύναται να επιδοτηθούν από τις παραπάνω Δράσεις.  
Ωστόσο, στις 24.08.2018, με ανοιχτό το σύστημα για υποβολή προτάσεων, με την Α.Π.: 
5215/906/Α2 στην ερώτηση 45 όπου δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τον όρο συστέγαση 
αναφέρεται ότι «Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη 
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πολεοδομικά διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση, όπου υπάρχει κοινή ηλεκτροδότηση. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης». 
Συμπερασματικά, όμιλοι επιχειρήσεων που πληρούν το κριτήριο του μεγέθους και στεγάζονται 
σε ίδιο πολεοδομικό συγκρότημα με ίδια ηλεκτροδότηση εξαιρούνται από τις εν λόγω Δράσεις. 
Επιπρόσθετα επιχειρήσεις που στεγάζονται εντός Θερμοκοιτίδων ή Business Centers ή 
Τεχνολογικά Πάρκα, που ως επί το πλείστον αποτελούνται από επιχειρήσεις υψηλών 
τεχνολογικών προδιαγραφών, επιπέδου καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας και 
επιθυμούν περισσότερο την ψηφιακή τους αναβάθμιση, λαμβάνουν άνισης μεταχείρισης 
αναφορικά με την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, αφού θα απορρίπτεται η συμμετοχή 
τους.   
Οι παραπάνω εξαιρέσεις μειώνουν τον αριθμό των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στις 
εν λόγω Δράσεις ενώ ταυτόχρονα έρχονται σε αντιπαραβολή των κινήτρων που διέπουν τη 
συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων στον θεσμό των Θερμοκοιτίδων ή Εκκολαπτηρίων 
(Incubators). 
Επισημαίνεται ότι ο όρος περί μη συστέγασης επιχειρήσεων θεωρείται άδικος και υπέρ του 
δέοντος αυστηρός, αποκλείοντας καθόλα νόμιμες και παραγωγικές επιχειρήσεις που θέλουν να 
υλοποιήσουν μία από τις δύο δράσεις. Αντίστοιχος όρος δεν υπήρχε στο παρελθόν σε αντίστοιχα 
προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ (πχ Ενίσχυση ΜΜΕ). Άλλωστε, 
πρόκειται για δύο δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό de minimis στα πλαίσια 
του ΕΤΠΑ και όχι για προγράμματα που ενισχύουν δαπάνες λειτουργικών (ενοίκια, λογαριασμούς 
ΔΕΚΟ κλπ) όπως συνήθως συμβαίνει με τα προγράμματα του ΕΚΤ και όπου είναι απόλυτα λογικό 
να ισχύει ο παραπάνω όρος, καθώς μέσω της συστέγασης μπορεί να προκύψει «εκμετάλλευση» 
της ενίσχυσης από άλλη επιχείρηση, μέσω της συστέγασης.  
Στις παρούσες δράσεις δεν επιχορηγούνται σχετικές δαπάνες ενώ οι μόνες ενέργειες με τις 
οποίες πιθανώς θα μπορούσε να ωφεληθεί μία άλλη επιχείρηση, είναι αυτές των κτιριακών που 
δεν είναι επιλέξιμες στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα. Επιπλέον, για όλα τα 
υλοποιημένα έργα πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από όργανα ελέγχου του ΕΦΔ, μέσω του 
οποίου διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του έργου και εντοπίζονται πιθανές παρατυπίες στην 
περίπτωση συστέγασης. Με αυτό τον τρόπο, αποκλείεται κάθε περίπτωση επιχορήγησης 
δαπανών, που δυνητικά μπορεί να εκμεταλλευτεί μία μη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα 
επιχείρηση, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συμμετοχή συστεγασμένων επιχειρήσεων στο 
πρόγραμμα, που λειτουργούν καθόλα νόμιμα και διακριτά σε σχέση με τη μη συμμετέχουσα στο 
πρόγραμμα επιχείρηση. 
Παρακαλούμε για την αναδιατύπωση του όρου της συστέγασης στις εν λόγω δράσεις.  
Αναμένουμε με ενδιαφέρον την ενημέρωση σας.» 
 
Για το  
Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 
Αλεξιάδης Κ. 
Πρόεδρος Δ.Σ. 


