
 
 
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  για το Πρόγραµµα:  
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 
 

Ερώτηµα 1: Μπορεί κάποιος να ενταχθεί στη ∆ράση 1 του προγράµµατος έχοντας 

κάνει έναρξη µετά την 1/1/2011 µε έδρα το σπίτι που κατοικεί? 

Απάντηση: Μπορεί αρκεί να είναι δηλωµένο στην αρµόδια ∆ΟΥ ως επαγγελµατική 

στέγη και έχει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα. Σε αυτή την περίπτωση επιδοτείται  

το 1/3 του συνολικού ποσοστού του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης.  

 

Ερώτηµα 2: Η ∆ράση 2 εξαιρεί δαπάνες που αφορούν επίπλωση, εξοπλισµό, 

οχήµατα, κ.λ.π.  Με βάση τον οδηγό, το ποσό των έως 16€ ανά εργαζόµενο 

συµπεριλαµβάνει και δαπάνες παροχής πρώτων υλών, αποσβέσεις εξοπλισµού και 

λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Τελικά τι ισχύει για τον 

εξοπλισµό? Η παροχή πρώτων υλών δεν θα µπορούσε να είναι εξοπλισµός?  Τι 

θεωρείται τελικά αναφορικά µε τη ∆ράση 2 ¨πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο¨ 

για τις συµβουλευτικές υπηρεσίες? 

Απάντηση: Οι επιλέξιµες δαπάνες της ∆ράσης 2 είναι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες 

 και οι ενέργειες κατάρτισης (επικουρικά είναι και η νέα θέση εργασίας). Το ΜΩΚ 

είναι 16€ και περιλαµβάνει την αµοιβή του καταρτιζοµένου, την αµοιβή του 

εκπαιδευτή (ΚΕΚ) καθώς και τις δαπάνες της επιχείρησης προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση. Αυτό µπορεί να είναι και η προµήθεια εξοπλισµού 

(γραφική ύλη, υλικά εκπαίδευσης, αποσβέσεις, ενοίκια, λογαριασµούς ∆ΕΚΟ (στην 

περίπτωση πρακτικής άσκησης), κ.α.), ο οποίος όµως αποδεδειγµένα 

χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της κατάρτισης του προσωπικού. 

Ως 'πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο' στην δαπάνη συµβουλευτικών υπηρεσιών 

αποτελείτε η µελέτη του συµβούλου για την σύνταξη του 'Ολοκληρωµένου σχεδίου 

παρέµβασης'. 
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Ερώτηµα 3:   
1)Κατά τη υποβολή πρότασης  στη πρώτη δράση  είναι απαραίτητη η σύνταξη 

επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς & οι δαπάνες κατάρτισης & συµβουλευτικής από 

γραφείο συµβούλων ; 

2α)Κατά τη διαδικασία της κατάθεσης πρότασης µπορεί ο ενδιαφερόµενος να είναι 

άνεργος;  

β) πριν την αξιολόγηση της πρότασης µπορεί να µην έχει ιδρυθεί εταιρεία σύµφωνα 

µε τη κάτωθι διάταξη του οδηγού προγράµµατος; 

3)στις επιλέξιµες ενέργειες-δαπάνες 9.1.1 είναι απαραίτητη η ύπαρξη στη 

υποβαλλόµενη πρόταση και των 8 κατηγοριών δαπανών; 

Απάντηση:  
1. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης πρέπει να συνταχθεί ένα 

επιχειρηµατικό σχέδιο του υποψηφίου. ∆εν είναι υποχρεωτική η σύνταξη της 

πρότασης από σύµβουλο. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες της ∆ράσης 1 αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του 

προγράµµατος (π.χ. ∆απάνες σύνταξης επιχειρηµατικού σχεδίου (µε µέγιστο 

ποσοστό 5%) και δαπάνες κατάρτισης (µε µέγιστο ποσοστό 20%)) 

2. α. Κατά την υποβολή της πρότασης για την ∆ράση 1 ο ενδιαφερόµενος δεν 

απαιτείται να είναι άνεργος (εκτός εάν ήδη έχει ιδρύσει την επιχείρησή του) αλλά 

απαραίτητα πρέπει να διαθέτει την ιδιότητα του ανέργου κατά την έναρξη της 

επιχείρησής του. 

β. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης δύναται να µην έχει ιδρυθεί ακόµα η επιχείρηση. 

Η έναρξη της επιχείρησης του ανέργου/ων για την ∆ράση 1 πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης. 

3. Όχι. ∆εν απαιτείται η ύπαρξη όλων των κατηγοριών δαπανών για την ∆ράση 1.  
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Ερώτηµα 4: Όσον αφορά για την δηµιουργία νέας θέσης εργασίας σε επιχείρηση 

που ιδρύθηκε µετά την 1/1/2011 απασχολούσε ένα άτοµο µε πλήρη απασχόληση 

όπου και αποχώρησε οικειοθελώς και προσλήφθηκε νέο µε µερική απασχόληση 

(πριν από την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος) - θεωρείται η 

πρόσληψη(νέα) 1 ατόµου µε πλήρη απασχόληση δηµιουργία 1 ΕΜΕ? Και εάν 

αποχωρήσει το άτοµο µε την µερική απασχόληση θα υπάρχει κάποια επίπτωση για 

την συνέχιση του προγράµµατος? 

Απάντηση: Και για τις δύο δράσεις για να γίνει δεκτή η δαπάνη του µισθολογικού 

κόστους ενός ΕΜΕ, θα πρέπει η πρόσληψη της νέας θέσης να γίνει από την 

ηµεροµηνία της προκήρυξης και εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία ένταξης. Ως 

νέα θέση εργασίας θεωρείται η πρόσληψη ενός ΕΜΕ. 

 

Ερώτηµα 5: Σε περίπτωση που υποβάλει πρόταση µια start up επιχείρηση και θέλει  

να επιχορηγηθεί για µελλοντικούς λογαριασµούς ∆ΕΚΟ, τι σχετικές προσφορές θα 

πρέπει να υποβάλει? Σε τι στοιχεία θα στηριχθεί και θα τεκµηριωθεί µια τέτοια 

δαπάνη? Πως θα συµπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρµα το πεδίο των προσφορών, 

το οποίο δεν κλείνει αν δεν συµπληρωθούν όλα τα σχετικά στοιχεία (Αριθµός 

Προσφοράς, Ηµεροµηνία Προσφοράς, ΑΦΜ προµηθευτή, Μονάδα Μέτρησης, 

Ποσότητα, Τιµή Μονάδος, Συνολική Τιµή)??? 

Απάντηση: Καθώς κατά την φάση της αξιολόγησης δεν απαιτείται φάκελος και 

επειδή κάποιες από τις δαπάνες της ∆ράσης 1 δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές, 

υπολογίζονται κατ' εκτίµηση στο έντυπο υποβολής. 

 

Ερώτηµα 6: Είµαι φοιτητής (συνεπώς δεν δικαιούµαι κάρτα ανεργίας) αλλά 

πάραυτα έχω ιδρύσει µια τουριστική εταιρία εδώ και λίγες ηµέρες. ∆εν έχω 

υπηρετήσει ακόµα στον στρατό και συνεπώς δεν έχω απολυτήριο φαντάρου. 

∆ικαιούµαι να συµµετάσχω στο πρόγραµµα? 

Απάντηση: ∆ικαίωµα συµµετοχής στην ∆ράση 1 έχουν όσοι είχαν ιδρύσει 

επιχείρηση από 01/01/2011 έως και την δηµοσίευση του προγράµµατος (12/10/11) ή 

όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας κατά την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής 

τους δραστηριότητας. Η µη εκπλήρωση των στρατιωτικών καθηκόντων δεν 

εξετάζεται από το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Αρκεί να διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ∆ η 

επιχείρησή σας. 
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Ερώτηµα 7: θα ήθελα να µε ενηµερώσετε όσον αφορά στις επιλέξιµες δαπάνες για 

παράδειγµα στα  ενοίκια και   στους  λογαριασµούς ∆ΕΚΟ, τα ποσά που θα 

καταγράψουµε στην αίτηση, πρέπει να είναι αυτά που έχουν πληρωθεί από το 

διάστηµα δηµοσίευσης του προγράµµατος και µέχρι την έγκριση του, ή µπορούµε να 

βάλουµε προϋπολογιστικά ποσά τα οποία θα αφορούν τα έξοδα ∆ΕΚΟ και ενοίκια 

π.χ όλου του έτους? 

Απάντηση: Οι δαπάνες που αναφέρετε δεν µπορούν να είναι εκ των προτέρων 

γνωστές, υπολογίζονται κατ' εκτίµηση στο έντυπο υποβολής. Η επιλεξιµότητα των 

δαπανών ξεκινάει από την ηµεροµηνία της προκήρυξης (12/10/11). Εφόσον το 

ενοίκιο και οι δαπάνες των ∆ΕΚΟ καλύψουν το απαιτούµενο ποσό του 

προϋπολογισµού (χωρίς να υπερβαίνουν τα µέγιστα όρια υλοποίησης) τότε µπορείτε 

να υποβάλετε αίτηση ολοκλήρωσης. 

 

Ερώτηµα 8: Αν η νεοσύστατη εταιρεία προσλάβει άτοµο, το ύψος του σχεδίου 

ανέρχεται στα 35.000, τότε τα ποσοστά που αφορούν στις επιλέξιµες δαπάνες θα 

υπολογίζονται πάνω στα 35.000 ή στα 20.000. (δηλαδή όταν θέλω να υπολογίσω το 

µέγιστο πόσο του προϋπολογισµού όσον αφορά στα ενοίκια το οποίο είναι 50%, θα 

το υπολογίσω στα 35.000 η στα 20.000, και τα αλλά 15.000 είναι ανεξάρτητα? 

Απάντηση: Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του συνολικού προϋπολογισµού µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ποσού για την νέα θέση εργασίας. Εάν αιτηθείτε για 

δαπάνες 18.000€ και για την νέα θέση εργασίας 14.000€, τότε τα µέγιστα ποσοστά 

υπολογίζονται επί του 18.000€.  

 

Ερώτηµα 9: Όταν γίνει η έναρξη και η εταιρεία δραστηριοποιείται κανονικά σε βάθος 

χρόνου, υπάρχει η δυνατότητα ο επιχειρηµατίας να απασχοληθεί ως µισθωτός 

κάπου αλλού (να έχει δηλαδή για παράδειγµα ασφάλιση από το ΙΚΑ) και ταυτόχρονα 

να διατηρεί την επιχείρηση του(να πληρώνει δηλαδή και ΤΕΒΕ). Κανονικά αυτό 

επιτρέπεται απλά ρωτάω αν επιβάλει κάποια δέσµευση το πρόγραµµα? 

Απάντηση:  
Η δέσµευση για το πρόγραµµα είναι η λειτουργία της επιχείρησης έως και την 

ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του έργου.   
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Ερώτηµα 10: Στην σελ. 11 του Οδηγού (παρ. 2 ενότητα "9.1 ∆ράση 1") αναφέρει: 

"Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς της 

ελληνικής οικονοµίας, εκτός από τους µη επιλέξιµους ΚΑ∆ (βλ. συνηµµένο 

Παράρτηµα 1 κεφ. 2)." Ποιο είναι το κεφάλαιο 2 του παραρτήµατος; Η ενότητα (Β); Ο 

πίνακας µε τους επιλέξιµους ΚΑ∆ του Παραρτήµατος Ι αφορά µόνο στη ∆ράση 2;  

Απάντηση: Οι επιλέξιµοι ΚΑ∆ και για τις δύο ∆ράσεις αναφέρονται στον πίνακα Α 

του παραρτήµατος Ι του οδηγού (µε τις εξαιρέσεις αυτών). Επιπλέον εξαιρέσεις 

ισχύουν και για την κάθε δράση χωριστά και αναφέρονται στα σχετικά σηµεία του 

οδηγού. 

 

Ερώτηµα 11: Τι ισχύει µε τους ΚΑ∆? Μέχρι πότε µπορεί κάποιος να προσθέσει 

επιλέξιµο ΚΑ∆? Μπορεί να διαθέτει έναν επιλέξιµο και έναν µη επιλέξιµο? 

Απάντηση: Για την ∆ράση 1, εφόσον η επιχείρηση είχε συσταθεί από 01/01/11 έως 

12/10/11 θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ και το σχέδιο να 

αφορά αυτόν. ∆εν µπορεί να προσθέσει µετά την προκήρυξη επιλέξιµο ΚΑ∆. Για 

επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από 12/10/11 έως και 60 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία 

της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει µόνο επιλέξιµους ΚΑ∆. 

∆εν µπορεί να κάνει έναρξη σε επιλέξιµο και µη επιλέξιµο ΚΑ∆. 

Για την ∆ράση 2 η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιµο 

ΚΑ∆ και το σχέδιο να αφορά αυτόν. ∆εν µπορεί να προσθέσει µετά την προκήρυξη 

επιλέξιµο ΚΑ∆. 

 

Ερώτηµα 12: Αν ο άνεργος είχε επιχείρηση µέσα στο 2011 αλλά έκανε διακοπή, 

µπορεί να υποβάλει για επιδότηση για ίδρυση νέας επιχείρησης εφόσον έχει πλέον 

κάρτα ανεργίας σε ισχύ; 

Απάντηση: Εφόσον κατά την έναρξη της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας 

διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ δύναται να λάβει µέρος στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα. 

 

Ερώτηµα 13: Ανήκω στην πρώτη δράση του προγράµµατος και στην παραπάνω 

αναφέρεται ότι κάποιος υποψήφιος πρέπει να έχει κάνει έναρξη επαγγέλµατος µετά 

την 01-01-2011. Όσον αφορά εµένα πέρυσι παρακολούθησα ένα σεµινάριο 

επιχειρηµατικότητας του Ο.Α.Ε.∆. και έπειτα την 01-10-2011 έκανα έναρξη 
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επαγγέλµατος (έχοντας πάρει απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε.) µε σκοπό την ανέγερση 

κτηρίου για επαγγελµατική χρήση. Στην παρούσα φάση έχω τελειώσει την 

κατασκευή του κτηρίου χωρίς όµως να έχω ξεκινήσει ακόµη επαγγελµατική 

δραστηριότητα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όλο το διάστηµα δεν έχω ενταχθεί  σε 

κάποιο άλλο πρόγραµµα και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω εάν έχω το δικαίωµα  

ένταξης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα λαµβάνοντας υπόψιν όσα σας ανέφερα 

παραπάνω. 

Απάντηση: Εφόσον έχετε κάνει έναρξη επαγγέλµατος την 01/10/2011 µπορείτε 

λάβετε µέρος στην ∆ράση 1, εφόσον ο ΚΑ∆ δραστηριότητάς σας είναι επιλέξιµος. 

 

Ερώτηµα 14: Στο πρόγραµµα δεν µπορούν να συµµετάσχουν άνεργοι από το το Ν.  

Αιγαίο? 

Απάντηση: Το Νότιο Αιγαίο δεν συµπεριλαµβάνεται στις 11 επιλέξιµες περιφέρειες 

του προγράµµατος. Εάν ωστόσο επιθυµείτε να ιδρύσετε επιχείρηση σε µια από τις 

11 επιλέξιµες περιφέρειες µπορείτε να λάβετε µέρος, χωρίς να παίζει ρόλο από ποια 

περιφέρεια έχετε αποκτήσει την κάρτα ανεργίας σας. 

 

Ερώτηµα 15:  

1. Υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής του νέου επιχειρηµατία στο εταιρικό 

κεφάλαιο καθώς και υποχρέωσή του να ασκεί αποκλειστικά την διαχείριση; 

2. Αν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής, το υπόλοιπο ποσοστό του µετοχικού 

κεφαλαίου µπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε νοµικό πρόσωπο ή υπάρχει και εκεί 

περιορισµός; 

3. Η επιλέξιµη ∆απάνη προσωπικό αφορά και τον ίδιο τον επιχειρηµατία (στη 

περίπτωση που ο επιχειρηµατίας µπορεί να ασφαλιστεί και στο ΙΚΑ) ή αφορά 

προσωπικό εκτός του επιχειρηµατία; 

Απάντηση: 1.Για την δράση 1 εφόσον έχει ιδρυθεί η επιχείρηση πριν τις 12/10/11, 

δεν εξετάζεται η προέλευση των µετόχων (π.χ. άνεργοι, νέοι, κλπ). Για ίδρυση 

επιχειρήσεων από 12/10/11 και µετά η απαίτηση είναι όλοι οι µέτοχοι να είναι 

άνεργοι κατά την ηµεροµηνία της ίδρυσης και να πληρούν της προϋποθέσεις της 

δράσης 1.  

2.∆εν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής. 

3.Η δαπάνη για την δηµιουργία νέας θέσης εργασίας αφορά αποκλειστικά άτοµα/α 
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εκτός του επιχειρηµατία. 

 

Ερώτηµα 16: Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχει ήδη σε κάποια άλλη 

επιχείρηση που έχει ιδρυθεί πριν την 1/1/2011, θεωρείται επιλέξιµος εάν ιδρύσει µία 

νέα επιχείρηση εντός του 2011 και υποβάλει αίτηση για τη δράση 1 «Σχέδιο στήριξης 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-

up)»; 

Απάντηση: Για να µπορεί κάποιος να ενταχθεί στην ∆ράση 1 πρέπει είτε να έχει 

κάνει έναρξη από 01/01/11 έως την 12/10/11, είτε να διαθέτει δελτίο ανεργίας κατά 

την ηµεροµηνία ίδρυσης της επιχείρησής του. 

 

Ερώτηµα 17: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες και 

µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό). 

Απάντηση: Όσον αφορά το µέγεθος της επιχείρησης, επιλέξιµες είναι όλες οι 

επιχειρήσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι η κάθε επιχείρηση θα ελεγχθεί ως προς την 

υποχρέωση για το de minimis. 

  

Ερώτηµα 18: Για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα χρειάζεται να συνταχθεί 

προϋπολογισµός επιχειρηµατικού σχεδίου; αν ναι, υπάρχει κάποιο πρότυπο σχέδιο; 

Απάντηση: Ναι, χρειάζεται. Στο Έντυπο Υποβολής συµπληρώνονται τα 

απαιτούµενα στοιχεία για τον προϋπολογισµό του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

 

Ερώτηµα 19: Σε πόσο καιρό καταβάλλονται τα χρήµατα που αφορούν το 

επιδοτούµενο ποσό; Καταβάλλονται όλα µαζί (εφάπαξ) ή σε δόσεις; 

Απάντηση: Η Χρηµατοδότηση καταβάλλεται ως εξής:  

α) Προκαταβολή 

∆ύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηµατία, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 

50%του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής από τον δικαιούχο. 

β) Ενδιάµεσες καταβολές 

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την εκτέλεση του 

50% τουλάχιστον του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. 

γ) Αποπληρωµή 
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Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης Προόδου/Ολοκλήρωσης του έργου.  

 

Ερώτηµα 20: Οι µισθωτοί οι οποίοι θα κάνουν έναρξη επαγγέλµατος τώρα µπορούν  

να συµµετέχουν στη ∆ράση 1; 

Απάντηση: Το πρόγραµµα προϋποθέτει έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

µετά την 1/1/2011 έως την 12/10/11 ή την ύπαρξη δελτίου ανεργίας σε ισχύ την 

ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Κατά συνέπεια όντας 

ήδη µισθωτός και πραγµατοποιώντας την έναρξη επαγγέλµατος στο µέλλον δεν 

µπορείτε να συµµετέχετε στην πρώτη ∆ράση. 

  

Ερώτηµα 21: Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2  ενισχύονται ολοκληρωµένα σχέδια 

παρέµβασης µε ανώτατο επιλέξιµο προϋπολογισµό (∆ηµόσια ∆απάνη) 20.000€. 

Ποιος είναι ο κατώτατος Π/Υ? 

Απάντηση: Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει δηµιουργία µίας ή 

περισσοτέρων θέσεων εργασίας, τότε ο ανώτατος επιλέξιµος Π/Υ (∆ηµόσια ∆απάνη) 

µπορεί να ανέλθει στις 35.000 €. ∆εν προβλέπεται από τον Οδηγό κατώτατο ύψος 

Π/Υ καθώς αυτός θα προκύψει από τον αριθµό εργαζοµένων που θα συµµετέχουν 

στην κατάρτιση, τις συνολικές ώρες κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από την 

επιχείρηση και από τον συνολικό αριθµό των εργαζοµένων. 

  

Ερώτηµα 22: Τα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ∆ράση 1 και 2, κεφ. Α’) 

προσκοµίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών  από την 

κοινοποίηση της απόφασης ένταξης και εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου, ο επιχειρηµατίας 

υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ Αίτηση Ολοκλήρωσης συνοδευόµενη από 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Τελικά η προσκόµιση δικαιολογητικών και ο 

διοικητικός έλεγχος θα γίνεται σε 2 φάσεις? 

Απάντηση: Στη φάση υποβολής των προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική η 

προσκόµιση δικαιολογητικών σε φυσική µορφή. Μετά την ένταξη της πρότασης και 

εντός 60 ηµερών απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών. Εντός 30 ηµερών από 

την ολοκλήρωση του Φυσικού/Οικονοµικού Αντικειµένου απαιτείται η συµπλήρωση 

της αίτησης ολοκλήρωσης και η προσκόµιση των τελικών δικαιολογητικών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ. 
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Ερώτηµα 23: Σε περίπτωση µείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης, τα ποσά που  

µειώνονται από τις µη πραγµατοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες είναι 5€ ανά 

εργαζόµενο ή 16€? 

Απάντηση: Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) είναι 16 € ανά καταρτιζόµενο, 

συνεπώς µείωση των ωρών παρακολούθησης των σεµιναρίων επιφέρει ανάλογη 

µείωση 16€ ανά ώρα και ανά καταρτιζόµενο. 

  

Ερώτηµα 24: Η προϋπόθεση που θέτει η ∆ράση 2 ότι η επιχείρηση δεν µπορεί να 

προβεί στην απόλυση εργαζοµένων από την ηµ/νια προκήρυξης έως την ηµ/νια 

ένταξης, ισχύει και για την ∆ράση 1? 

Απάντηση: Όχι δεν ισχύει και για την ∆ράση 1. 

 

Ερώτηµα 25: Κάποιος επαγγελµατίας που έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας αρκετά 

πρόσφατα (πχ το Σεπτέµβριο), πώς θα αποδεικνύει τις δαπάνες που θα κάνει στο 

µέλλον, σχετικά µε :α) ενοίκια και δαπάνες παροχής λογιστικών ή/και νοµικών 

υπηρεσιών; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται (πχ ιδιωτικό συµφωνητικό;) β) 

λογαριασµούς ∆ΕΚΟ; γ) Αγορά εξοπλισµού; Για την επιδότηση πχ κάποιου 

µηχανήµατος, πρέπει να υπάρχει τιµολόγιο αγοράς και θα πρέπει να είναι 

εξοφληµένο; Το προ-τιµολόγιο θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη; 

Απάντηση: Στο έντυπο υποβολής θα δηλώνονται οι δαπάνες κατ' εκτίµηση του 

επιχειρηµατία, τηρώντας βέβαια τα ανώτατα όρια κάθε δαπάνης. Κατά τον διοικητικό 

έλεγχο θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά πλήρως εξοφληµένα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Για την επιδότηση της νέας θέσης εργασίας απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

 

Ερώτηµα 26: ∆ύναται να χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία νέας/ων θέσης/εων 

εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για (12) µήνες από την 

ηµεροµηνία πρόσληψης. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την διαδικασία διοικητικού ελέγχου 

θα µπορούσε να έχει απολυθεί εφόσον το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης είναι έως  

24 µήνες? 

Απάντηση: Υποχρέωση του επιχειρηµατία αποτελεί η διατήρηση της νέας θέσης 

εργασίας για 12 µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης.  
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Ερώτηµα 27: Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει 

αναληφθεί η υποχρέωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας 

προκήρυξης και µέχρι δύο (2) µήνες από τη λήξη της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειµένου του τελευταίου προγράµµατος κατάρτισης. Αν η λήξη είναι µετά από 24 

µήνες? 

Απάντηση: Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού/οικονοµικού αντικειµένου 

είναι 24 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Καµία 

παράταση δεν προβλέπεται. 

  

Ερώτηµα 28: Εάν τα ποσοστά δαπανών µε τα οποία εντάσσεται η πρόταση 

αλλάξουν κατά την υλοποίηση, υπάρχει πρόβληµα? Τα νέα ποσοστά δεν θα 

υπερβαίνουν το µέγιστο ποσοστό της κάθε δαπάνης και ο πιστοποιηµένος 

προϋπολογισµός δεν θα είναι µεγαλύτερος από τον αρχικά εγκεκριµένο. 

Απάντηση: Μπορεί να µεταβληθεί το ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών, αρκεί να 

µην υπερβεί το µέγιστο της κάθε δαπάνης. 

 

Ερώτηµα 29: ∆ΡΑΣΗ 2: Μπορεί κάποια επιχείρηση µε πάνω από 5 ΕΜΕ να 

καταρτίσει 

µόνο 2-3 άτοµα του προσωπικού της? Εάν ναι, τότε για την συµβουλευτική θα 

αµειφθεί µε 150€ * 2-3 άτοµα ή 150€ * (συνολικό αριθµό ΕΜΕ) ? 

Απάντηση: Η αµοιβή του Συµβούλου Προσαρµογής υπολογίζεται: 150 € x Σύνολο 

Εργαζοµένων. Στο πρόγραµµα κατάρτισης πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον 5 

εργαζόµενοι (Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο – ΕΣ∆ΕΚ).  

 

Ερώτηµα 30: Σχετικά µε τις δαπάνες ενοικίου, ∆ΕΚΟ, και νοµικής ή λογιστικής 

υποστήριξης, έξοδα τα οποία είναι µηνιαία, για πόσο µεγάλο  χρονικό διάστηµα 

επιδοτούνται? Και αρχίζοντας από πότε?  

Απάντηση: Επιλέξιµες για το πρόγραµµα είναι οι δαπάνες που θα 

πραγµατοποιηθούν από την ηµεροµηνία της προκήρυξης (12/10/11) έως και 

εικοσιτέσσερις µήνες (24) µετά την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης. Εφόσον το 

συνολικό ποσό της επιδότησης καλυφθεί σε λιγότερο από 24 µήνες η επιχείρηση 

δύναται να υποβάλει αίτηση ολοκλήρωσης. 
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Ερώτηµα 31: Όσα επαγγέλµατα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης, την 

εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως, επιχειρήσεις αποκλειστικά 

χωµατουργικών εργασιών, πλανόδιες επιχειρήσεις, κυλικεία σχολείων & 

Οργανισµών κλπ., επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα 

και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους 

εξαιρούνται ΜΟΝΟ από την ∆ράση 1? 

Απάντηση: Εξαιρούνται µόνο από τη ∆ράση 1. Για να υπαχθείτε στην δράση 2 θα 

πρέπει ο ΚΑ∆ να είναι επιλέξιµος σύµφωνα µε τον πίνακα Α του παραρτήµατος Ι.  

  

Ερώτηµα 32: Η δαπάνη ράµπας ΑΜΕΑ χρηµατοδοτείται ή είναι προϋπόθεση 

ένταξης (πρέπει να προϋπάρχει) αναφορικά µε την ∆ράση 2? Σε περίπτωση που 

χρηµατοδοτείται, σε ποια ενέργεια της ∆ράσης 2? 

Απάντηση: Η τήρηση των κανόνων περί προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ αποτελεί 

κριτήριο αποκλεισµού. Συνεπώς, είτε έχει ήδη διασφαλιστεί η πρόσβαση ή θα 

διασφαλιστεί µέχρι την λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. ∆εν επιδοτείται η δαπάνη 

ράµπας για ΑΜΕΑ. 

 

Ερώτηµα 33: Ο ΚΑ∆ µε τον οποίο θέλω να κάνω έναρξη είναι 69.20.2000 

λογιστικές υπηρεσίες δεν εντάσσεται ούτε στους επιλέξιµους ΚΑ∆ ούτε στους µη 

επιλέξιµους. Τι ισχύει? 

Απάντηση: Εφόσον ο ΚΑ∆ που διαθέτει η επιχείρηση δεν βρίσκεται στους 

επιλέξιµους ΚΑ∆ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιµη για το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

 

Ερώτηµα 34: Ιδρύεται τώρα η εταιρία η οποία είναι τουριστικής εκµετάλλευσης. Θα 

έχει έδρα την Αττική αλλά θα ανοίγει υποκαταστήµατα σε ολόκληρο το Αιγαίο. 

Μπορεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα για τα υποκαταστήµατα του Νοτίου 

Αιγαίου? 

Απάντηση: Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν είναι εντός των 11 περιφερειών που 

είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα. Μπορεί να επιδοτηθεί µόνο για την έδρα και το 

Βόρειο Αιγαίο. 
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Ερώτηµα 35: Στη ∆ράση 1-Εξαιρέσεις αναφέρονται οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε την µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους. Η εν λόγω επιχείρηση 

ασχολείται µε εξαγωγικό εµπόριο. Αγοράζει από έλληνες παραγωγούς και πουλάει 

µόνο στο εξωτερικό. Εξαιρείται ή όχι? 

Απάντηση: Είναι επιλέξιµη εφόσον έχει επιλέξιµο ΚΑ∆ που αναφέρεται στο 

Παράρτηµα Ι.  

 

Ερώτηµα 36: Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης στη ∆ράση (1) και στη ∆ράση (2) για 

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις. 

Απάντηση: Ναι, µπορούν να συµµετάσχουν και οι µεγάλες επιχειρήσεις. 

 

Ερώτηµα 37: Εάν στη ∆ράση (1) πρέπει οι µέτοχοι των επιχειρήσεων που 

συστάθηκαν µετά την 01/01/2011 να ήταν άνεργοι την ηµεροµηνία έναρξης της 

δραστηριότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι αυτό ισχύει στην περίπτωση των υπό σύσταση 

αλλά όχι στην περίπτωση των υφιστάµενων µετά την 01/01/2011. 

Απάντηση: Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν από 01/01/2011 έως την ηµεροµηνία 

της προκήρυξης δεν απαιτείται η ύπαρξη κάρτας ανεργίας των µετόχων. Για 

επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ηµεροµηνία της προκήρυξης και µετά θα 

πρέπει όλοι οι µέτοχοι να είναι κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ. 

 

Ερώτηµα 38: Παρακαλώ να µε ενηµερώσετε αν για επιχείρηση που έχει έναρξη 

πριν 1/1/2011 χωρίς προσωπικό αλλά έχει κάνει µεταβολή στη δραστηριότητα της µε 

πρόσθεση νέου ΚΑ∆ αν δικαιούται χρηµατοδότηση? 

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση ανήκει στην ∆ράση 2. ∆εν έχει όµως µια από τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις, που είναι τα 5ΕΜΕ. Οπότε δεν είναι επιλέξιµη η 

επιχείρηση. 

 

Ερώτηµα 39: Θα ήθελα να ρωτήσω µπορεί να ενταχθεί επιχείρηση ΕΠΕ που 

ιδρύθηκε το 2011 και οι 2 µέτοχοι ασκούν δραστηριότητα και σε επιχείρηση που είχε  

ιδρυθεί το 2009.  

Απάντηση: Η επιχείρηση εφόσον διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις του οδηγού 

είναι επιλέξιµη για την ∆ΡΑΣΗ 1. Εάν η επιχείρηση είναι συνδεδεµένη ή 

συνεργαζόµενη πρέπει να το δηλώσετε στο έντυπο υποβολής καθώς πρέπει να 
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ελεγχθεί ως προς τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει. 

 

 

Ερώτηµα 40: Στο ενηµερωτικό σηµείωµα του Υπουργείου και ειδικότερα στις 

εξαιρέσεις, αναφέρεται ότι οι Ανώνυµες Εταιρίες εξαιρούνται και από τις δύο 

∆ράσεις. Αντίθετα στον οδηγό του προγράµµατος οι ΑΕ εξαιρούνται µόνο από την 

∆ράση 1. Τι ισχύει τελικά; Γενικότερα το ενηµερωτικό σηµείωµα συγχέει τις 

εξαιρέσεις που αναφέρει ο οδηγός για κάθε ∆ράση ξεχωριστά, σε συνολικές 

εξαιρέσεις και για τις δύο ∆ράσεις. 

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρει ο οδηγός εφαρµογής.  

 

Ερώτηµα 41: Στη σελ. 11 του οδηγού, για τη ∆ράση 1, αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι 

πρέπει «Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά την 1/1/2011 

ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την 

ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας)».  Αυτό σηµαίνει ότι 

αν µια επιχείρηση έχει κάνει έναρξη από την 01/01/2011 έως και πριν την 

προκήρυξη του προγράµµατος (12-10-2011) δεν εξετάζεται αν δηµιουργήθηκε από 

άνεργο-ανέργους; Αν µια επιχείρηση ιδρυθεί µετά την προκήρυξη και πριν την 

υποβολή της πρότασης πρέπει να τηρεί το κριτήριο περί δελτίου ανεργίας;  

Απάντηση: Ναι. Το κριτήριο περί δελτίου ανεργίας εξετάζεται για τις επιχειρήσεις 

που ιδρύθηκαν µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος (12/10/11).  

 

Ερώτηµα 42: Για τη ∆ράση 1, ποια είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ένας 

ενδιαφερόµενος –που πληροί όλες τις προϋποθέσεις και διαθέτει κάρτα ανεργίας – 

πρέπει να κάνει έναρξης της επιχείρησης  για να είναι επιλέξιµος; Υποχρεωτικά πριν 

την υποβολή ή µπορεί να γίνει και µετά από πιθανή έγκριση; 

Απάντηση: Ο άνεργος µπορεί να ιδρύσει επιχείρηση από την ηµεροµηνία της 

προκήρυξης έως και 60 ηµέρες µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.  

 

Ερώτηµα 43: Μία ατοµική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) ή ένας ελεύθερος 

επαγγελµατίας, η οποία συστάθηκε πριν από την 01/01/2011 και κάνει διακοπή της 

επιχείρησης του µέσα στο έτος 2011 και βγάλει κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆, είναι 

επιλέξιµη για το πρόγραµµα (∆ράση 1), όσον αφορά το κριτήριο της ηµεροµηνίας; 
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Απάντηση: Είναι επιλέξιµος εφόσον διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησής του σε επιλέξιµο ΚΑ∆.  

 

Ερώτηµα 44: Για τη δράση 2 στη σελίδα 15 του οδηγού, αναφέρεται ότι ο ΚΑ∆ της 

επιχείρησης ελέγχεται από το έντυπο Ε3, κωδικός 761 (η 705). Αν µια επιχείρηση 

έχει επιλέξιµο δευτερεύον ΚΑ∆ (ο οποίος δε φαίνεται από το Ε3) και µη επιλέξιµο 

κύριο ΚΑ∆ (από το Ε3), είναι επιλέξιµη; Το σχέδιο θα αφορά µόνο την επιλέξιµη 

δραστηριότητα. 

Απάντηση: Είναι επιλέξιµη η επιχείρηση εφόσον αποδεδειγµένα το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων σας είναι από επιλέξιµο ΚΑ∆. Εφόσον η κύρια 

δραστηριότητά του είναι µη επιλέξιµη, δεν µπορεί να λάβει µέρος στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα, έστω και εάν διαθέτει επιλέξιµο δευτερεύον ΚΑ∆ και υλοποιήσει σε 

αυτόν το πρόγραµµα.  

 

Ερώτηµα 45: Για επιχειρήσεις που θα συµπεριλάβουν δαπάνη πρόσληψης 

προσωπικού στο επενδυτικό τους σχέδιο, υπάρχει κάποια δέσµευση στη διατήρηση 

αυτού του εργαζοµένου ή, του συνόλου των εργαζοµένων (για τη ∆ράση 2) , πέραν 

της επιδοτούµενης απασχόλησης για ένα τουλάχιστον έτος; 

Απάντηση: Η µόνη δέσµευση για το άτοµο που θα προσληφθεί είναι η υποχρέωση 

διατήρησής του για ένα έτος από την ηµεροµηνία πρόσληψης. ∆εν υπάρχει 

δέσµευση για τα υφιστάµενα άτοµα.  

 

Ερώτηµα 46: Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού υπάρχουν κάποια κριτήρια 

που πρέπει να πληροί το άτοµο; Πχ µπορεί να προσληφθεί συγγενικό άτοµο του 

επιχειρηµατία; 

Απάντηση: ∆εν υπάρχει κάποιο κριτήριο. 

 

Ερώτηση 47: Για τη δράση 1, σε περίπτωση σύστασης εταιρίας (πχ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ), 

πρέπει όλοι οι εταίροι (είτε υποψήφιοι εταίροι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που 

δεν έχει συσταθεί) να είναι άνεργοι και ηλικιακά 18-64 ετών (έτσι προκύπτει από το 

έντυπο υποβολής της ∆ράσης, σελ 5); Αν όχι τότε ποια είναι τα εταιρικά ποσοστά η 

ο αριθµός των ατόµων που πρέπει να πληρούν τη συγκεκριµένη προϋπόθεση; Η 

ερώτηση γίνεται γιατί στη σελ. 23 (κριτήρια βαθµολογίας) αναφέρεται ότι οι 
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προτάσεις που κατατίθενται από οµάδες ατόµων, βαθµολογούνται µε µεγαλύτερο 

βαθµό ανάλογα µε τον αριθµό των ανέργων. 

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει συσταθεί µέχρι την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης (12/10/11) πρέπει όλοι οι µέτοχοι της νέας επιχείρησης να είναι άνεργοι 

διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ. 

 

Ερώτηση 48: Εάν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ανεργίας και 

προχωρήσει σε έκδοσή από σήµερα µέχρι κάποια στιγµή πριν την υποβολή είναι 

επιλέξιµος δικαιούχος; Γενικότερα, εξετάζουµε την ηµεροµηνία από την οποία είναι 

σε ισχύ το δελτίο ανεργίας η µας ενδιαφέρει να είναι απλά σε ισχύ κατά την έναρξη 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Απάντηση: Επιλέξιµος είναι αυτός που διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησής του. ∆εν εξετάζεται το χρονικό διάστηµα που 

διαθέτει το δελτίο ανεργίας. 

 

Ερώτηµα 49: Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει σε περισσότερες από 

µία προτάσεις σε µία ή και στις δύο ∆ράσεις; Πχ φυσικό πρόσωπο που είναι µέτοχος 

σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες καταθέτουν πρόταση στη ∆ράση 2. 

Απάντηση: Είναι δυνατόν για την ∆ράση 2, καθώς οι επιχειρήσεις διαθέτουν 

διαφορετικό ΑΦΜ. Το ίδιο δελτίο ανεργίας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

έναρξη δύο επιχειρήσεων για δύο διαφορετικές προτάσεις.  

 

Ερώτηµα 50: Για τη δράση 2 στη σελ. 18 και για την αµοιβή του συµβούλου 

αναφέρεται ότι υπολογίζεται ως 150€ Χ αριθµό εργαζοµένων της επιχείρησης. Ο 

αριθµός αφορά άτοµα ή ΕΜΕ; 

Απάντηση: Ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης είναι τα ΕΜΕ, όχι τα 

φυσικά άτοµα. 

 

Ερώτηµα 51: Στις επιλέξιµες δαπάνες στο κεφ. 9.2.2 σελ. 17-18 αναφέρει τον τρόπο 

υπολογισµού της αµοιβής του συµβούλου προσαρµογής (150€ Χ συνολικό αριθµό 

εργαζοµένων, ελάχιστο 750€ - µέγιστο 5.000€) για τη δράση 2. Η αµοιβή αυτή 

αφορά  µόνο τη σύνταξη του σχεδίου διαρθρωτικής προσαρµογής ή το σύνολο των 

συµβουλευτικών υπηρεσιών της δράσης (1. Τεχνική βοήθεια και 2. ∆απάνες 
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παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής 

λειτουργίας,  ή προσωπικού ή  σε οργανωτικά συστήµατα-διαδικασίες); Αν η 

παραπάνω αµοιβή του συµβούλου αφορά µόνο τη σύνταξη του σχεδίου 

προσαρµογής, ποιο είναι το ανώτατο όριο ποσού για την κατηγορία ενέργειας 

(συµβουλευτικές υπηρεσίες); 

Απάντηση: Ο σύµβουλος προσαρµογής και ο σύµβουλος για την τεχνική βοήθεια 

θα πρέπει να είναι το ίδιο άτοµο και το µέγιστο και ελάχιστο ποσό καθορίζεται στον 

οδηγό (από 750€ έως 5.000€).  

 

Ερώτηµα 52: Στη ∆ράση 2: Επιτρέπεται κοινή ενέργεια κατάρτισης (Π.χ 3 εταιρίες 

εγκεκριµένες καταρτίζουν από 5 εργαζόµενους σε κοινό θεµατικό αντικείµενο σε 

κοινό τµήµα 15 ατόµων). 

Απάντηση: ∆εν επιτρέπεται κοινή ενέργεια κατάρτισης πολλών επιχειρήσεων.  

 

Ερώτηµα 53: Οι δαπάνες για τις αποσβέσεις παγίων τεκµηριώνονται µόνο από τα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης? Πως τεκµηριώνονται στην φάση της υποβολής της 

πρότασης? 

Απάντηση: Αυτή η δαπάνη τεκµηριώνεται µόνο από τα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης. Κατά την υποβολή, όπως και άλλες δαπάνες, π.χ. ∆ΕΚΟ, 

συµπληρώνονται κατ’ εκτίµηση στο έντυπο υποβολής.  

 

Ερώτηµα 54: Ο ΚΑ∆ 47.76.77 (Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων) 

είναι επιλέξιµος για τη ∆ράση 1; 

Απάντηση: Το λιανικό εµπόριο (ΚΑ∆: 47) δεν είναι επιλέξιµη επιχείρηση για καµία 

δράση. 

 

Ερώτηµα 55: Ο ΚΑ∆ 93.29.19.05 (Υπηρεσίες Παιδότοπου) είναι επιλέξιµος για τη 

∆ράση 1; 

Απάντηση: ∆εν είναι επιλέξιµος ο συγκεκριµένος ΚΑ∆ για καµία ∆ράση.  

 

Ερώτηµα 56: Για την ∆ράση 1η  είναι επιλέξιµα τα ουζερί, παντοπωλεία,  

παιδότοποι, internet café καφετέριες , ψητοπωλεία , λογιστικά γραφεία, 

γυµναστήρια; Οι γιατροί (παθολόγοι, ορθοπεδικοί κτλ) είναι επιλέξιµοι? 
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Απάντηση: Επιλέξιµοι είναι οι ΚΑ∆ που αναφέρονται στον πίνακα Α του 

παραρτήµατος Ι του οδηγού  

 

Ερώτηµα 57: Η πρόσληψη νέου ατόµου µε 1ου βαθµού συγγένειας  είναι επιλέξιµο; 

Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιµη. 

 

Ερώτηµα 58: Είναι επιλέξιµη µια επιχείρηση που έχει κάνει διακοπή στο παρελθόν 

αλλά έχει κάνει έναρξη  µετά τις 01/01/2011; 

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση κάνει έναρξη µετά την 01/01/11 είναι επιλέξιµη για 

την ∆ράση 1. 

 

Ερώτηµα 59: Η ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται  η 12/10/2011; 

Απάντηση: Η επιλεξιµότητα των δαπανών ξεκινάει µε την ηµεροµηνία της 

προκήρυξης : 12/10/11. 

 

Ερώτηµα 60: Είναι επιλέξιµη επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας 

µετά τις 01/01/2011 αλλά  ο ιδρυτής δεν ήταν άνεργος πριν την ηµεροµηνία έναρξης; 

Απάντηση: Το κριτήριο περί ανέργου εξετάζεται στην περίπτωση που η ηµεροµηνία 

έναρξης της επιχείρησης είναι µετά την ηµεροµηνία της προκήρυξης. 

 

Ερώτηµα 61: Οι πρώτες ύλες µπορεί να είναι και εµπορεύµατα; Με τον όρο 

ενδιάµεσα προϊόντα τι εννοείται? 

Απάντηση: Οι πρώτες ύλες και τα ενδιάµεσα προϊόντα αφορούν αποκλειστικά τις 

µεταποιητικές δραστηριότητες. 

 

Ερώτηµα 62: Σε περίπτωση που µια ατοµική επιχείρηση έχει έδρα το σπίτι του 

πάτερα του, είναι επιλέξιµη η δαπάνη του ενοικίου αν γίνει µισθωτήριο µε µίσθωµα; 

Απάντηση: Εφόσον υπάρχει µισθωτήριο κατατεθειµένο στην ∆ΟΥ και ο 

επαγγελµατικός χώρος είναι διακριτός είναι επιλέξιµη δαπάνη. 

 

Ερώτηµα 63: Η πρόσληψη του νέου ατόµου πρέπει να γίνει µετά την απόφαση 

ένταξης ή µπορεί να γίνει όπως όλες οι επιλέξιµες δαπάνες µετά την ηµεροµηνία 

προκήρυξης 17/10/2011; 
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Απάντηση: Η ηµεροµηνία προκήρυξης είναι η 12/10/2011. Η πρόσληψη του ατόµου 

µπορεί να γίνει από την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας δαπανών, η οποία 

είναι η ηµεροµηνία της προκήρυξης και εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία 

ένταξης.    

 

Ερώτηµα 64: Το λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 47.74.75.00 είναι 

επιλέξιµο (το ρωτάω γιατί τα φαρµακεία δεν είναι επιλέξιµα)? 

Απάντηση: Το λιανικό εµπόριο δεν είναι επιλέξιµο για καµία δράση. 

 

Ερώτηµα 65: Αν κάποιος έχει ατοµική επιχείρηση µε έναρξη µετά τις 01/01/2011 και 

σήµερα κάνει έναρξη µια δεύτερη µε την µορφή της ΟΕ µπορεί να επιδοτηθεί και για 

τις δυο επιχειρήσεις. 

Απάντηση: ∆εν µπορεί να επιδοτηθεί για την ΟΕ καθώς δεν θα έχει δελτίο ανεργίας 

σε ισχύ κατά την έναρξη της ΟΕ. Για την ατοµική µπορεί εφόσον πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις. 

 

Ερώτηµα 66: Είναι επιλέξιµη µια επιχείρηση που συστήνεται από µη ανέργους µετά 

την δηµοσίευση της πρόσκλησης του προγράµµατος ή κατά την προθεσµία 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης , πάντοτε µετά τις 01/01/2011; 

Απάντηση: Μια επιχείρηση που κάνει έναρξη µετά την ηµεροµηνία της προκήρυξης 

(12/10/11) πρέπει να έχει ως εταίρους/µετόχους µόνο άτοµα που διαθέτουν δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης.  

 

Ερώτηµα 67: Κάποιος που ήδη διατηρεί κατάστηµα π.χ. ψιλικατζίδικο, θέλει να 

αλλάξει το αντικείµενο και να το κάνει λιανικό εµπόριο τυροπιτών καφέδες κτλ. 

Μπορεί να κλείσει να βγάλει τώρα κάρτας ανεργίας και να κάνει αίτηση  στο 

πρόγραµµα σαν νέα επιχείρηση; 

Απάντηση: Κατά την έναρξη της επιχείρησης ο επιχειρηµατίας πρέπει να διαθέτει 

δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Πρέπει να τονιστεί ότι το λιανικό εµπόριο δεν είναι 

επιλέξιµο. 

 

Ερώτηµα 68: Αν µια επιχείρηση έχει 7 ΕΜΕ και θέλει να καταρτίσει 4 εργαζοµένους 

της µπορεί να συµµετέχει σε πρόγραµµα στην ∆ράση 2; 
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Απάντηση: Η επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει από 5 άτοµα και πάνω 

σύµφωνα µε το (ισχύον θεσµικό πλαίσιο – ΕΣ∆ΕΚ). 

 

Ερώτηµα 69: Μπορεί να γίνει τµήµα κατάρτισης για σύνολο 20 ατόµων τα οποία 

ανήκουν σε  5 οµοειδής επιχειρήσεις ή κάθε επιχείρηση πρέπει να καταρτίσει  

αποκλειστικά τουλάχιστον 5 υπαλλήλους µε µεµονωµένο τµήµα; Στην περίπτωση 

δηµιουργίας  τµήµατος από διαφορετικές επιχειρήσεις πως αυτό διατυπώνεται; 

Απάντηση: ∆εν επιτρέπεται η κατάρτιση πολλών εργαζοµένων από διαφορετικές 

επιχειρήσεις µαζί.  

 

Ερώτηµα 70: Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών εξαιρούνται από την 2η ∆ράση;  

Απάντηση: ∆εν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Επίσης δεν ενισχύονται επιχειρήσεις 

που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, όπως 

απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά 

από τις οικείες επιχειρήσεις· 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

 

Ερώτηµα 71: Επιχειρήσεις οι οποίες  εντάσσονται αρχικά βάση ΚΑ∆ στο 

πρόγραµµα (π.χ. χοντρικό εµπόριο, εταιρία κοπής και επεξεργασίας µαρµάρων) 

αλλά έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες είναι επιλέξιµες;  

Απάντηση: Είναι επιλέξιµες.  
 

Ερώτηµα 72: Μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο το άτοµο που προσλαµβάνεται µετά 

την προκήρυξη του προγράµµατος και πριν την Απόφαση Ένταξης; 

Απάντηση: Η ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών ξεκινάει από την ηµεροµηνία 

της προκήρυξης (12/10/11). 
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