
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας 

των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων 

συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε 

περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» 

 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

 

Ερώτημα 1: Μπορεί κάποιος να ενταχθεί στη Δράση 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 ΔΟΥ 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 Δράση 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 Δράση 2 

¨πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο¨ για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες? 

 

Απάντηση: Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 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 ΔΕΚΟ (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'. 

 



 

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. Δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη της πρότασης από σύμβουλο. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 1 αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος 

(π.χ. Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (με μέγιστο ποσοστό 5%) και δαπάνες 

κατάρτισης (με μέγιστο ποσοστό 20%)) 

2. α. Κατά την υποβολή της πρότασης για την Δράση 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 Δράση 1 πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 

60 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. 

3. Όχι. Δεν απαιτείται η ύπαρξη όλων των κατηγοριών δαπανών για την Δράση 1.  

 

 

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 ΔΕΚΟ, 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 Δράσης 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. Δεν έχω υπηρετήσει ακόμα στον στρατό 

και συνεπώς δεν έχω απολυτήριο φαντάρου. Δικαιούμαι να συμμετάσχω στο πρόγραμμα? 

 

Απάντηση: Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση 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 ΚΑΔ η επιχείρησή σας. 

 

 

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

παράδειγμα στα  ενοίκια και   στους  λογαριασμούς ΔΕΚΟ, 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 ΔΕΚΟ 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 

ΔΕΚΟ 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.   

 

 

Ερώτημα 10: Στην σελ. 11 του Οδηγού (παρ. 2 ενότητα "9.1 Δράση 1") αναφέρει: 

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

ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. συνημμένο Παράρτημα 1 

κεφ. 2)." Ποιο είναι το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος; Η ενότητα (Β); Ο πίνακας με τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι αφορά μόνο στη Δράση 2;  

 

Απάντηση: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και για τις δύο Δράσεις 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 ΚΑΔ? Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να προσθέσει επιλέξιμο 

ΚΑΔ? Μπορεί να διαθέτει έναν επιλέξιμο και έναν μη επιλέξιμο? 

 

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

12/10/11 θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και το σχέδιο να αφορά 

αυτόν. Δεν μπορεί να προσθέσει μετά την προκήρυξη επιλέξιμο ΚΑΔ. 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 ΚΑΔ. Δεν μπορεί να κάνει έναρξη σε 

επιλέξιμο και μη επιλέξιμο ΚΑΔ. 

Για την Δράση 2 η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και το 

σχέδιο να αφορά αυτόν. Δεν μπορεί να προσθέσει μετά την προκήρυξη επιλέξιμο ΚΑΔ. 

 

 

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.Δ. και έπειτα την 01-10-2011 έκανα έναρξη 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 Δράση 1, εφόσον ο ΚΑΔ 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 Δαπάνη 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.Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής. 

3.Η δαπάνη για την δημιουργία νέας θέσης εργασίας αφορά αποκλειστικά άτομα/α 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 Δράση 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 

Δύναται, 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 

Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης Προόδου/Ολοκλήρωσης του έργου.  

 

 

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

να συμμετέχουν στη Δράση 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 Δράση. 

  

 

 

Ερώτημα 21: Στο πλαίσιο της Δράσης 2  ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης 

με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 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 (Δημόσια Δαπάνη) μπορεί να ανέλθει 

στις 35.000 €. Δεν 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, Δράση 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. 

  

 

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 Δράση 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 Δράση 1? 

 

Απάντηση: Όχι δεν ισχύει και για την Δράση 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 ΔΕΚΟ; 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: Δύναται 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.  

 

  

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: ΔΡΑΣΗ 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 – ΕΣΔΕΚ).  

 

Ερώτημα 30: Σχετικά με τις δαπάνες ενοικίου, ΔΕΚΟ, 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. 

 

  

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 Δράση 1? 

 

Απάντηση: Εξαιρούνται μόνο από τη Δράση 1. Για να υπαχθείτε στην δράση 2 θα πρέπει ο 

ΚΑΔ 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 Δράση 2? Σε περίπτωση που χρηματοδοτείται, 

σε ποια ενέργεια της Δράσης 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. Δεν επιδοτείται η δαπάνη ράμπας για ΑΜΕΑ. 

 

 

 

Ερώτημα 33: Ο ΚΑΔ με τον οποίο θέλω να κάνω έναρξη είναι 69.20.2000 λογιστικές 

υπηρεσίες δεν εντάσσεται ούτε στους επιλέξιμους ΚΑΔ ούτε στους μη επιλέξιμους. Τι 

ισχύει? 

 

Απάντηση: Εφόσον ο ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση δεν βρίσκεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για το συγκε κριμένο 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. 

  

 

Ερώτημα 35: Στη Δράση 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 ΚΑΔ που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.  

 

 

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

ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις. 

 

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

 

Ερώτημα 37: Εάν στη Δράση (1) πρέπει οι μέτοχοι των επιχειρήσεων που συστάθηκαν 

μετά την 01/01/2011 να ήταν άνεργοι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. 

Διευκρινίζεται 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 ΚΑΔ αν δικαιούται χρηματοδότηση? 

 

Απάντηση: Η εν λόγω επιχείρηση ανήκει στην Δράση 2. Δεν 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 ΔΡΑΣΗ 1. Εάν η επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη πρέπει 

να το δηλώσετε στο έντυπο υποβολής καθώς πρέπει να 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 Δράσεις. Αντίθετα στον 

οδηγό του προγράμματος οι ΑΕ εξαιρούνται μόνο από την Δράση 1. Τι ισχύει τελικά; 

Γενικότερα το ενημερωτικό σημείωμα συγχέει τις εξαιρέσεις που αναφέρει ο οδηγός για κάθε 

Δράση ξεχωριστά, σε συνολικές εξαιρέσεις και για τις δύο Δράσεις. 

 

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρει ο οδηγός εφαρμογής.  

 

 

Ερώτημα 41: Στη σελ. 11 του οδηγού, για τη Δράση 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 Δράση 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 ΟΑΕΔ, είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα 

(Δράση 1), όσον αφορά το κριτήριο της ημερομηνίας; 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμος εφόσον διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

έναρξης της επιχείρησής του σε επιλέξιμο ΚΑΔ.  

 

 

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

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

επιλέξιμο δευτερεύον ΚΑΔ (ο οποίος δε φαίνεται από το Ε3) και μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ 

(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 ΚΑΔ. Εφόσον η κύρια δραστηριότητά του 

(αυτή με τα μεγαλύτερα έσοδα) είναι μη επιλέξιμη, δεν μπορεί να λάβει μέρος στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, έστω και εάν διαθέτει επιλέξιμο δευτερεύον ΚΑΔ 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 Δράση 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. Δεν 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: Δεν 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 Δράσης, 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 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. Δεν 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 Δράσεις; Πχ φυσικό πρόσωπο που είναι μέτοχος σε δύο 

επιχειρήσεις οι οποίες καταθέτουν πρόταση στη Δράση 2. 

 

Απάντηση: Είναι δυνατόν για την Δράση 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. Δαπάνες 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 Δράση 2: Επιτρέπεται κοινή ενέργεια κατάρτισης (Π.χ 3 εταιρίες 

εγκεκριμένες καταρτίζουν από 5 εργαζόμενους σε κοινό θεματικό αντικείμενο σε κοινό τμήμα 

15 ατόμων). 

 

Απάντηση: Δεν 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. ΔΕΚΟ, συμπληρώνονται κατ’ εκτίμηση 

στο έντυπο υποβολής.  

 

 

Ερώτημα 54: Ο ΚΑΔ 47.76.77 (Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων) είναι 

επιλέξιμος για τη Δράση 1; 

 

Απάντηση: Το λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ: 47) δεν είναι επιλέξιμη επιχείρηση για καμία δράση. 

 

 

Ερώτημα 55: Ο ΚΑΔ 93.29.19.05 (Υπηρεσίες Παιδότοπου) είναι επιλέξιμος για τη Δράση 1; 

 

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμος ο συγκεκριμένος ΚΑΔ για καμία Δράση.  

 

 

 

Ερώτημα 56: Για την Δράση 1η  είναι επιλέξιμα τα ουζερί, παντοπωλεία,  παιδότοποι, 

internet café καφετέριες , ψητοπωλεία , λογιστικά γραφεία, γυμναστήρια; Οι γιατροί 

(παθολόγοι, ορθοπεδικοί κτλ) είναι επιλέξιμοι? 

 

Απάντηση: Επιλέξιμοι είναι οι ΚΑΔ 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 

Δράση 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 ΔΟΥ 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; 

 

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: Δεν 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 Δράση 2; 

Απάντηση: Η επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει από 5 άτομα και πάνω σύμφωνα με το 

(ισχύον θεσμικό πλαίσιο – ΕΣΔΕΚ). 

 

 

 

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: Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση πολλών εργαζομένων από διαφορετικές 

επιχειρήσεις μαζί.  

 

 

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

 

Απάντηση: Δεν 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 ΚΑΔ 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).  

 

 

Ερώτημα 73: Επιχειρηματίας που έκανε έναρξη μεταξύ 1/1/2011 και προκήρυξης, έχει το 

κεντρικό κατάστημα στην τοποθεσία Α. Δύναται να ενταχθούν δαπάνες π.χ. ΔΕΚΟ για ένα 

υποκατάστημα της εταιρείας που είναι σε διαφορετική τοποθεσία Β;  

 

Απάντηση: Εάν βρίσκονται σε διαφορετική περιφέρεια δεν μπορούν να επιδοτηθούν και οι 

δύο τόποι. Εάν είναι στην ίδια περιφέρεια τότε μπορούν να επιδοτηθούν και οι δύο τόποι με 

τις ίδιες δαπάνες (χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ανώτατων ποσοστών ανά δαπάνη). 

 

 

Ερώτημα 74: Αν κάνω ένα υποκατάστημα στην περιφέρεια Κρήτης και έχω ως  έδρα μου 

την Νάξο, μπορώ να επιδοτηθώ (προσλαμβάνοντας και έναν υπάλληλο); Στην επιχείρηση 

μου έχω κάνει έναρξη εργασιών μετά τη 1-1-2011. 

Ένας αλλοδαπός θέλει να ιδρύσει επιχείρηση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Έλληνας 

θέλει να ιδρύσει επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα και παράρτημα στο Μιλάνο. Γάλλος θέλει 

να ιδρύσει επιχείρηση με έδρα την Γαλλία και υποκατάστημα στην Ελλάδα. Μπορούν να 

επιδοτηθούν οι παραπάνω περιπτώσεις εάν το επιχειρηματικό σχέδιο είναι στην Ελλάδα; 

 

Απάντηση: Δύναται να επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό 

τους σχέδιο σε μια από τις 11 επιλέξιμες περιφέρειες του προγράμματος.  

 

 

Ερώτημα 75: Αναφορικά και με τις δύο Δράσεις: Η νέα/νέες θέση/θέσεις απασχόλησης είναι 

δυνατόν να είναι επιδοτούμενη/επιδοτούμενες από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και 



συγκεκριμένα από το «Ειδικό Διετές/Τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης 

με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών»; 

 

Απάντηση: Ο ίδιος εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι επιδοτούμενος από δύο διαφορετικά 

προγράμματα.  

 

 

Ερώτημα 76: Επιτρέπεται εταιρείες που έχουν υποβάλλει Πρόταση είτε στην Πρόσκληση Α 

είτε στην Πρόσκληση Β της Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (για επιχειρήσεις με 1-49 

εργαζόμενους) να υποβάλλουν Πρόταση στο Πρόγραμμα; 

 

Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό που 

προβλέπει ο κανόνας DE MINIMIS και δεν η επιδότηση δεν αφορά το ίδιο αντικείμενο 

κατάρτισης. 

 

 

Ερώτημα 77: Μπορεί η θεωρητική εκπαίδευση ή μέρος αυτής να υλοποιηθεί μέσω 

πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning);  

 

Απάντηση: Ναι, η κατάρτιση μπορεί να υλοποιηθεί με όλους τους αποδεκτούς τρόπους 

κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΕΚ. 

 

 

Ερώτημα 78: Η αποδεδειγμένη οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου, κατά τη χρονική 

περίοδο ανάμεσα στην ημερομηνία προκήρυξης και την απόφαση ένταξης, αποτελεί 

εμπόδιο για την επιλεξιμότητα κάποιας επιχείρησης για τη ΔΡΑΣΗ 2, δεδομένου ότι τα ΕΜΕ 

της επιχείρησης παραμένουν πάνω από 5? 

 

Απάντηση: Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει πρόταση με την προϋπόθεση ότι τα 

συνολικά ΕΜΕ παραμένουν πάνω από 5, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος 

παραιτήθηκε και όχι απολύθηκε.   

 

 

Ερώτημα 79: Είναι επιλέξιμες οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής; 

 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμες εφόσον διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (ΚΑΔ 2008: 50) 

 

 



Ερώτημα 80: Τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα που είναι επιλέξιμες δραστηριότητες 

απασχολούν εποχιακό προσωπικό με συνέπεια να γίνονται απολύσεις (συνήθως Μάιο - 

Οκτώβριο). Στη δράση 2 σελ. 15 υπάρχει περιορισμός να μην προβεί η επιχείρηση σε 

απολύσεις από την ημερομηνία προκήρυξης έως την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. 

Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?  

 

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση είναι εποχική (σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση της 

ΔΟΥ) και το σύνολο των ΕΜΕ είναι μεγαλύτερο από 5 τότε δύναται να γίνουν δεκτές αυτές οι 

επιχειρήσεις.  

 

 

Ερώτημα 81: Είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες: οι υπηρεσίες κατασκευής website, οι 

υπηρεσίες βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO), οι υπηρεσίες διαφήμισης σε 

έντυπα μέσα, οι υπηρεσίες διαφήμισης στο internet; 

 

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμες οι παραπάνω περιγραφόμενες δαπάνες.  

 

 

Ερώτημα 82: Μπορεί μια επιχείρηση να καταρτίσει και τους 5 εργαζόμενους της σε 

διαφορετικά ΚΕΚ ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισής του; 

 

Απάντηση: Η κατάρτιση θα πρέπει να σχετίζεται με το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης 

της επιχείρησης και να αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους σε αυτή. Δεν μπορεί να 

συμμετέχουν σε διαφορετικά ΚΕΚ με διαφορετικό αντικείμενο κατάρτισης.  

 

 

Ερώτημα 83: Με βάση ποια στοιχεία κρίνονται τα κριτήρια: α) ο βαθμός ανταγωνισμού μιας 

επιχείρησης και β) η ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία 5 χρόνια;  

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λίστα κατηγοριών επιχειρήσεων με βάση την οποία θα 

αξιολογηθούν οι προτάσεις ή θα είναι κατά την αξιολογική χρήση του εκάστοτε αξιολογητή;  

 

Απάντηση: Δεν υπάρχει λίστα κατηγοριών επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση σχετίζεται άμεσα 

με το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλει η επιχείρηση και βάση αυτού αξιολογείται.  

 

 

Ερώτημα 84: Πως εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε περίπτωση έναρξης σε 

οικία; Για παράδειγμα οικεία με σκάλες και χωρίς ασανσέρ δεν μπορεί να συμμετέχει στο 

πρόγραμμα; Αντιθέτως όταν υπάρχει ασανσέρ μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα;  



 

Απάντηση: Η προσβασιμότητα είναι κριτήριο αποκλεισμού. Ο επιχειρηματίας υποβάλει 

σχετική υπεύθυνη δήλωση και κατά την διάρκεια του έργου θα υλοποιούνται και 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε μια επιχείρηση δεν αφορά μόνο 

την ύπαρξη ράμπας ή ασανσέρ, αλλά και την ηλεκτρονική προσβασιμότητα ή άλλα είδη 

πρόσβασης στην επιχείρηση. 

 

 

Ερώτημα 85: Επιχείρηση με έδρα οικεία, βάζει λογιστικές δαπάνες. Θα επιδοτηθεί το 1/3 

της αξίας της δαπάνης;  

 

Απάντηση: Η επιχείρηση θα επιδοτηθεί για το 1/3 της αξίας των δαπανών για το ενοίκιο και 

τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. 

 

 

Ερώτημα 86: Στις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις γίνεται λόγος για κατά προσέγγιση 

υπολογισμός των δαπανών κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Πως θα συμπληρώσουμε το 

έντυπο υποβολής πρότασης, αφού στον Αναλυτικό Πίνακα Δαπανών ζητείται Προμηθευτής 

και ΑΦΜ αυτού; Θα χρειαστούν σχετικές προσφορές;  

 

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση προσφορών. Η συμπλήρωση των 

δαπανών θα γίνεται κατ’ εκτίμηση του επιχειρηματία. Στο έντυπο υποβολής δεν θα είναι 

υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων. Να σημειωθεί ότι θα αξιολογείται για το 

εύλογο του κόστους η κάθε δαπάνη.  

 

 

Ερώτημα 87: Αν κάποιος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έναρξη της εταιρείας του από 

αρχές Οκτώβρη αλλά μέχρι τις 12 (ή και σήμερα) δεν έχει καταφέρει να κάνει έναρξη στην 

εφορία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα? Σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη της εταιρείας 

καθυστερείται από τα Επιμελητήρια ενώ έχουν πάει σε συμβολαιογράφο, σε πρωτοδικείο 

κλπ όταν φτάνουν στο Επιμελητήριο έχουν μεγάλη καθυστέρηση και κατά συνέπεια δεν 

καταλήγουν εγκαίρως στην εφορία για να κάνουν  

 

Απάντηση: Για να μην εξεταστεί η κατοχή δελτίου ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη της 

επιχείρησης θα πρέπει αυτή να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ έως και τις 

11/10/11. 

 

 



 
Ερώτημα 88: Οι μηχανικοί, γιατροί, κλπ κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν έχουν 

το δικαίωμα να λάβουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Μπορεί κάποιος με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος να κάνει έναρξη της επιχείρησής του, μετά την προκήρυξη του 

προγράμματος, χωρίς κάρτα ανεργίας; 

 

Απάντηση: Για την Δράση 1 δεν εξετάζεται η κατοχή της κάρτας ανεργίας για επιχειρήσεις 

που έχουν ιδρυθεί μετά την 01/01/11 και έως τις 11/10/11. Για επιχειρήσεις με ημερομηνία 

ίδρυσης από την ημερομηνία της προκήρυξης θα πρέπει ο επιχειρηματίας να διαθέτει κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία της έναρξης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

 

 
 
Ερώτημα 89: Είναι επιλέξιμος  ο παρακάτω  ΚΑΔ: 46.38.29.17 (Χονδρικό εμπόριο 

παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς). Επίσης, το χονδρικό 

εμπόριο μελιού και η συσκευασία μελιού είναι επιλέξιμο?  

 

Απάντηση: Το χονδρικό εμπόριο που σχετίζεται με προϊόντα του παραρτήματος Ι.Β είναι 

επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν πωλούνται από παραγωγούς αυτών.  

 

 

Ερώτημα 90: Μπορεί να αλλάξει η έδρα της επιχείρησης και ο τόπος υλοποίησης του 

σχεδίου κατά την διάρκεια υλοποίησης? 

 

Απάντηση: Μπορεί να αλλάξει η έδρα. Ο τόπος υλοποίησης του σχεδίου μπορεί να αλλάξει 

μόνο όταν μεταφερθεί εντός της ίδιας περιφέρειας.  

Ερώτημα 91: Εταιρεία η οποία έχει κύριο ΚΑΔ επιλέξιμο και δευτερεύον ΚΑΔ μη 

επιλέξιμο, με ημερομηνία ίδρυσης μετά τη 01/01/2011, επιθυμεί να καταθέσει 

πρόταση στη δράση 1. Αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, που δεν έχουν να 

κάνουν με εξοπλισμό (διακριτή ενέργεια), η εταιρεία θα επιδοτηθεί για το σύνολο του 

ποσού που δικαιούται (€ 20.000,00);  

π.χ. αν δηλώσει ενοίκια € 4.000,00 θα δικαιούται τα μισά (€ 2.000,00) γιατί στον ίδιο 

χώρο δραστηριοποιείται και με τους δύο ΚΑΔ ή θα δικαιούται το σύνολο του ποσού; 

Αντίστοιχα και για άλλες δαπάνες (π.χ. αποσβέσεις παγίων κλπ); 

Απάντηση: Επιλέξιμη δαπάνη θα είναι όλο το ποσό. Για το παράδειγμα που 

αναφέρεται επιλέξιμο είναι όλο το ενοίκιο (4.000€).   

 

 



Ερώτημα 92: Ο καταρτιζόμενος θα πληρώνεται μόνο για τις ώρες θεωρίας του 

προγράμματος (εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ) ή και για τις υπόλοιπες ώρες 

πρακτικής ; 

Απάντηση: Ο καταρτιζόμενος θα πληρωθεί το εκπαιδευτικό επίδομα των 5€ και για 

την θεωρία και για την πρακτική άσκηση εφόσον είναι εκτός των ωρών εργασίας.  

 

 

Ερώτημα 93: Ο εισηγητής των σεμιναρίων για την Δράση 2 θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο Β’ του ΕΚΕΠΙΣ ή μπορεί να είναι και από το μητρώο Α’ 

του ΕΚΕΠΙΣ; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 4.2.6 παρ. 10 του ΦΕΚ 915/20-05-11 (ΕΣΔΕΚ) ο 

εισηγητής μπορεί να είναι μόνο από το μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων.  

 

 

Ερώτημα 94: Δύο άνεργοι υποβάλουν πρόταση για δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις οι 

οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα. Μπορεί η μια επιχείρηση να προσλάβει ως 

υπάλληλο τον άλλο και να επιδοτηθεί για αυτόν;  

Απάντηση: Οι εργοδότες δεν μπορούν να απασχολούνται ως μισθωτοί σε άλλη 

επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο παρόν πρόγραμμα.   

 

 

 

Ερώτημα 95: Είναι επιλέξιμος κάποιος που έως σήμερα δηλώνει έσοδα σαν 

αγρότης; 

Απάντηση: Όχι. 

 

 

Ερώτημα 96: Στη δράση 2 του προγράμματος, μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη 

στην ενέργεια συμβουλευτικών υπηρεσιών:  

Α) η μελέτη/υπηρεσίες ανασχεδιασμού/αναδιοργάνωσης των πληροφοριακών 

συστημάτων της εταιρίας για βελτιστοποίηση της διαδικασίας πωλήσεων με 

παραδοτέο σχετική μελέτη? 



Β) η ανάπτυξη (όχι προμήθεια) ειδικού custom made λογισμικού ενοποίησης των 

υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας για βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας πωλήσεων με παραδοτέο το λογισμικό σε λειτουργία? 

Απάντηση: Καμία δαπάνη από τις παραπάνω δεν είναι επιλέξιμη για τη Δράση 2. 

Όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιλέξιμο είναι μόνο το ολοκληρωμένο 

σχέδιο παρέμβασης, η υποβολή και η πιθανή παρακολούθηση του έργου.  

 

 

Ερώτημα 97:  Το χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών είναι επιλέξιμο (ΚΑΔ 46.23.10.10); 

Η ερώτηση γίνεται καθώς στο παράρτημα Ι του οδηγού και συγκεκριμένα στους μη 

επιλέξιμους κλάδους σύμφωνα με την ΚΥΑ 292313/2622/3-7-09, αναφέρονται ως μη 

επιλέξιμα η «ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών» και ο 

«Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών» 

(κεφ. 5, δράση 5.3 και 5.4). 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η παραπάνω δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι η 

επιχείρηση δεν τα παράγει / εκτρέφει. 

 

 

Ερώτημα 98:   Περίπτωση εν ενεργεία φοιτητή, ο οποίος κατ εξαίρεση είναι σε θέση 

να λάβει κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, διότι τεκμηριώνει ότι η απασχόληση του 

προς το παρόν τον ενδιαφέρει περισσότερο από τις σπουδές του, γίνεται αποδεκτή 

για συμμετοχή στη Δράση 1? 

Απάντηση: Μπορεί να συμμετέχει αρκεί να έχει κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την 

έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του και να πληροί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις της Δράσης 1. 

 

Ερώτημα 99: Επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη στις 21/10/2011 με επιλέξιμους και 

μη ΚΑΔ, μπορεί σε περίπτωση έγκρισης ή πριν την υποβολή, να διακόψει τους μη 

επιλέξιμους ΚΑΔ στη ΔΟΥ και να υπαχθεί στο πρόγραμμα;  

Απάντηση: Μπορεί, αρκεί κατά την έγκριση και σε όλη τη διάρκεια του έργου να έχει 

μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ. Επιπλέον, το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αφορούν σε 

επιλέξιμο ΚΑΔ. 

 

 



Ερώτημα 100: Μπορείτε να αναφέρεται ποια προγράμματα ανήκουν στον κανόνα 

De minimis; Τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί με το Προσωρινό Πλαίσιο 

Στήριξης λαμβάνονται υπόψη στο όριο των 200.000€; 

Απάντηση: Σύμφωνα και με σχετική γνωμοδότηση της ΜοΚΕ και της ΕΥΣ, του 

ΥΠΑΑΝ οι ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό πλαίσιο στήριξης ΔEN 

αποτελούν ενισχύσεις De minimis και δεν προσμετρώνται στο όριο των 

200.000,00€. Υπενθυμίζεται ότι το όριο των 200.000,00€ ισχύει για το χρονικό 

διάστημα της υποβολής της πρότασης και δύο προηγούμενων οικονομικών ετών. 

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης έχουν προκηρυχθεί 

από διάφορους φορείς τα ακόλουθα προγράμματα:  

 1. Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης – τουρισμού – εμπορίου –  

υπηρεσιών (Α’ δράση ΕΣΠΑ) 

2. Dg Lodge για αιτήσεις μέχρι 31.12.2010 

3. Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων (Υπ. Εργασίας) για αιτήσεις μέχρι  

31.12.2010 

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με  

επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 

θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, του 

ΟΑΕΔ για αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2010. 

 Προγράμματα που έχουν υπαχθεί στον κανόνα De minimis με τα οποία θα γίνεται 

έλεγχος σώρευσης στα 200.000€  είναι :  

Α. Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών  

Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, του 

ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.  

 Β.  Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που  

απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 

Γ.  Διαρθρωτική προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης –   

Πρόσκληση Α : Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 

Δ.  Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ 

Ε.  Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ 

Ζ.  Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (εφόσον έχει εκδοθεί 

απόφαση ένταξης) του ΕΠΑΝ ΙΙ 

Η.  Οι εγγυήσεις και τα προγράμματα μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και του ΕΤΕΑΝ 

Ζ.  Τα δάνεια που χορηγούνται μέσω Jeremie. 



 

 

Ερώτημα 101:  Για τη Δράση 2, στα προγράμματα κατάρτισης, μπορεί να 

συμμετέχει και εργοδότης και εργαζόμενος;  

Απάντηση: Μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι μισθωτοί - εργαζόμενοι της 

επιχείρησης. 

 

 

Ερώτημα 102: Για τη Δράση 2 στον οδηγό (σελ 15) αναφέρετε ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει «Να απασχολούν 5 εργαζόμενους (5 ΕΜΕ) και άνω. Ως αριθμός 

εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας σύμφωνα με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας 

υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης 

μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.» 

Με το σκεπτικό ότι οι ΑΠΔ του 4ου τριμήνου 2011, υποβάλλονται στα τέλη του μήνα 

Ιανουαρίου 2012, ποια θα λογίζεται ως «τελευταία ΑΠΔ» για το πρόγραμμα, για 

επιχειρήσεις που υποβάλλουν προτάσεις από 1/01/2012 και μετά; Για όσες 

υποβάλλουν μέσα στο 2011, ως τελευταίο τρίμηνο θεωρείται το 3ο του 2011; 

Απάντηση: Για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του πότε θα υποβάλλουν 

πρόταση, ως τελευταίο τρίμηνο θεωρείτε το 3ο/2011 (Ιούλιος, Αύγουστος, 

Σεπτέμβριος). 

 

 

Ερώτημα 103:  Έχουμε την περίπτωση μιας εταιρείας Ο.Ε. η οποία ιδρύθηκε στης 

9/5/2011 με τους παρακάτω ΚΑΔ : 

Κύρια 47.41.31.00 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 

μονάδων και λογισμικού (Μη επιλέξιμος) 

Δευτερεύουσα 46.51.10.00 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού (Επιλέξιμος) 

47.54.54.37 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού   (Μη επιλέξιμος)               

62.02.30.03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών   

(Επιλέξιμος) 

Στις 13/07/2011 πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην επιχείρηση όπου προστέθηκαν 

οι παρακάτω δευτερεύοντες ΚΑΔ :  

62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (Επιλέξιμος) 



46.66.10.06 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών (Επιλέξιμος) 

46.66.10.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου (Επιλέξιμος) 

 Βάση των ερωτήσεων - απαντήσεων για το πρόγραμμα και του ερωτήματος 11 με 

την απάντηση του, η επιχείρηση είναι επιλέξιμη. 

 Η ερώτηση μας είναι το σχέδιο πρέπει να αφορά τους επιλέξιμους ΚΑΔ δηλαδή να 

γίνει κατακερματισμός δαπανών ανά επιλέξιμο ή μη επιλέξιμο ΚΑΔ βάση εσόδων 

από τους αντίστοιχους ΚΑΔ πχ. ενοίκιο 300 Ευρώ/μήνα για όλους τους ΚΑΔ και για 

τους επιλέξιμους 200 και 100 για τους μη επιλέξιμους (το ίδιο μπορεί να ισχύσει και 

στις άλλες δαπάνες πχ λογαριασμοί ΔΕΚΟ) ; 

Επίσης η βιωσιμότητα να αναφέρεται μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ όπως και οι 

αποσβέσεις ; 

Απάντηση: Το σχέδιο προφανώς και πρέπει να αφορά επιλέξιμους ΚΑΔ. Σε καμία 

περίπτωση δε γίνεται ο διαχωρισμός βάση εσόδων, που αναφέρεται. Εφόσον 

πρόκειται για επιχείρηση που το σύνολο των δραστηριοτήτων της στεγάζονται σε 

ένα μόνο κατάστημα, τότε μπορεί να συμπεριλάβει το σύνολο των δαπανών, αρκεί 

αποδεδειγμένα να δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Η βιωσιμότητα αφορά 

τα έσοδα από όλες τις δραστηριότητες.  

 

 

Ερώτημα 104: Στην περίπτωση επιχείρησης η οποία έχει ιδρυθεί μετά την 1/1/2011 

και το σύνολο των ΚΑΔ της είναι επιλέξιμο. Μπορεί εάν θέλει να προσθέσει νέο ΚΑΔ 

(επιλέξιμο) προκειμένου να εντάξει μία νέα δραστηριότητα; 

Απάντηση: Μπορεί να προσθέσει επιλέξιμο ΚΑΔ μόνο στην περίπτωση που όλοι οι 

ΚΑΔ της επιχείρησης ήταν επιλέξιμοι. 

 

Ερώτημα 105: Στα δικαιολογητικά (παράρτημα ΙΙΙ) της Δράσης 2 δεν αναφέρονται 

πουθενά ότι θα προσκομίζονται τα Ε7 . Συνεπώς, τα ΕΜΕ θα υπολογίζονται μόνο 

από τις ΑΠΔ;  

Απάντηση: Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα παραλάβουν έναν οδηγό υλοποίησης 

στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 

απαιτηθούν κατά τον έλεγχο. 

 

 

Ερώτημα 106: Ο ΚΑΔ 49.39.32 - Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για 

περιήγηση σε αξιοθέατα, είναι επιλέξιμος για την δράση Α; Σύμφωνα με τον 



παράρτημα του οδηγού του προγράμματος ανήκει στους επιλέξιμους ΚΑΔ, αλλά 

αντίστοιχα υπάρχει και κατηγορία στις εξαιρέσεις (2. Εκμετάλλευση επιβατικού 

δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως) όπου είναι 

παρεμφερής με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Απάντηση: Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι επιλέξιμος.  

 

 

Ερώτημα 107: Για την Δράση 1: Υπάρχουν επιχειρήσεις (κυρίως παροχής 

υπηρεσιών) που έχουν έναρξη σε οικία με δωρεάν μίσθωση ή παραχωρητήριο. 

Μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσκομίζοντας 

την δωρεάν μίσθωση ή το παραχωρητήριο; 

Απάντηση: Δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη το ενοίκιο. Ο επιχειρηματίας μπορεί 

να επιδοτηθεί για τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες.   

 

 

Ερώτημα 108: Ατομική Επιχείρηση η οποία έκανε έναρξη με ημερομηνία 11/4/2011 

σχεδιάζει μέσα στο έτος 2012 να μετατραπεί σε Ομόρρυθμη με την συμμετοχή 2 

νέων εταίρων. Υπάρχει κάποιο εμπόδιο για ένταξη της επιχείρησης στη δράση 1 

«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων 

επιχειρηματιών»; 

Απάντηση: Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο εφόσον φανεί στο καταστατικό της ΟΕ ότι 

αυτή αποτελεί συνέχεια της ατομικής.  

 

Ερώτημα 109: Επιχορηγούνται δαπάνες εγγραφής σε επιμελητήρια και 

ασφαλιστικές εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία (πχ. ΟΑΕΕ) του επιχειρηματία και 

σε ποια κατηγορία υπάγονται; 

Απάντηση: Όσον αφορά τον επιχειρηματία οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι 

επιλέξιμες. Οι δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης είναι επιλέξιμες (π.χ. η εγγραφή στο 

επιμελητήριο, έναρξη στην ΔΟΥ, κλπ) .  

 

 

Ερώτημα 110: Στην Δράση 2, στο κριτήριο Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

και στην Ομάδα Δ Δημιουργία νέας/ων θέσεων εργασίας, αναφέρεται ότι: (σελ 28 

του οδηγού) ''Με υψηλό βαθμό (5) θα βαθμολογούνται οι προτάσεις οι οποίες 

εμπεριέχουν την δημιουργία Νέας Θέσης Εργασίας τουλάχιστον μίας (1) Ετήσιας 



Μονάδας Εργασίας (ΕΜΕ).'' Σε περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην 

δημιουργία πχ 0,5 ΕΜΕ θα βαθμολογείται με τις μισές μονάδες αντίστοιχα ή θα 

παίρνει 0 μονάδες; 

Απάντηση: Η δημιουργία 1ΕΜΕ μοριοδοτείται με 5 βαθμούς, η πρόσληψη από 1 

ΕΜΕ και κάτω λαμβάνει την βαθμολογία 0. 

 

 

Ερώτημα 111: Κάποιος που στεγάζει σε  ιδιόκτητο ακίνητο την επιχείρησή του 

επιδοτείται όσον αφορά τη δαπάνη ενοίκια? Με την έννοια ότι για αυτό το ακίνητο 

φορολογείται υπάρχει περίπτωση να επιδοτηθεί σύμφωνα με το τεκμαρτό ενοίκιο? 

Απάντηση: Εφόσον δεν πληρώνει ενοίκιο δεν μπορεί να επιδοτηθεί για την δαπάνη 

αυτή. 

 

 

Ερώτημα 112: Γυναικείος συνεταιρισμός όποιος ιδρύθηκε στις 18/03/2011 και ΚΑΔ. 

10.73 και 10.39 είναι επιλέξιμος για την Δράση 1; 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμος και μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο μόνο για 

τον επιλέξιμο ΚΑΔ 10.73. 

 

 

Ερώτημα 113: Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη μετά τις 

01/01/2011, οι αποσβέσεις παγίων των οποίων η προμήθεια έχει γίνει πριν την 

12/10/2011 θα γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμη δαπάνη έστω και μετά τις 

12/10/2011 ή θα έπρεπε να έχουν αγοραστεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της 

Δράσης ; 

Απάντηση: Η απόσβεση παγίου είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

αγορά αυτού (πάντα βέβαια μετά την 01/01/11) και θα γίνονται δεκτές οι δαπάνες 

από 12/10/11 και μετά. 

 

 

Ερώτημα 114: Οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες; 

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμες οι δημοτικές επιχειρήσεις. 

 

 



Ερώτημα 115: Σε πολλά από τα προηγούμενα προγράμματα ο υποψήφιος 

επενδυτής απαγορεύεται να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, όπως επίσης και 

επιχειρήσεις που προέρχονται από κοινοπραξία. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να 

υποβάλλει πρόταση κάποιος που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ; Μπορεί να 

υποβάλει πρόταση επιχείρηση που προέρχεται από κοινοπραξία; Ο οδηγός δεν 

αναφέρει ότι δεν είναι επιλέξιμες τέτοιες επιχειρήσεις. 

Απάντηση: Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

 

 

Ερώτημα 116: Επιχειρηματίας έχει ιδρύσει την επιχείρησή του πχ 13/10/2011 (1 

ημέρα μετά την προκήρυξη συνεπώς 1 ημέρα μετά την έναρξη επιλεξιμότητας 

δαπανών) και υποβάλει στην Δράση 1 αιτούμενος Π/Υ ύψους 11.000 € ο οποίος 

περιλαμβάνει δαπάνες από όλες τις επιλέξιμες κατηγορίες πλην της πρόσληψης. Ας 

υποθέσουμε ότι η πρόταση εγκρίνεται και η απόφαση ένταξής της βγαίνει στις πχ 

10/2/2012. Από την στιγμή που η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει με την 

προκήρυξη, υπάρχει η πιθανότητα η συγκεκριμένη επιχείρηση (όπως και πολλές 

άλλες) να έχει υλοποιήσει όχι μόνο το 50% του οικονομικού αντικειμένου αλλά και το 

100% πριν καν την ημερομηνία απόφασης ένταξης. Οπότε δύναται να κάνει αίτημα 

ολοκλήρωσης έργου μία μέρα μετά την ημερομηνία ένταξης της;  

Απάντηση: Ναι, μπορεί να υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και να πληρωθεί για το 

σύνολο του έργου του μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φυσικού φακέλου (60 

ημέρες μετά την ένταξη). 

 

 

Ερώτημα 117: Το ερώτημα αφορά στο Πρόγραμμα (Δράση 2): Στον οδηγό του 

προγράμματος (σελ. 14) αναφέρεται πως "Η κατάρτιση θα γίνεται σε πιστοποιημένες 

δομές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης 

Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης." και 

παρακάτω :"Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 

1.5188/3968/15-4-2011 (ΦΕΚ 915/20-5-2011) ΚΥΑ  για το «Ενιαίο Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που 



εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». Σύμφωνα με το εν λόγω Ε.Σ.Δ.Ε.Κ (άρθρο 2) για 

τον προσδιορισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης παραπέμπει στο 

Άρθρο 3, Παράγραφος 3, του Ν.3879/2010 (Δια Βίου Μάθηση) όπου ως γνωστόν, 

στους φορείς της δια βίου μάθησης ανήκουν πλέον και τα αδειοδοτημένα από το 

ΕΚΕΠΙΣ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Η κατάρτιση θα μπορεί να υλοποιηθεί 

και σε αδειοδοτημένα από το ΕΚΕΠΙΣ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών; 

Απάντηση: Ναι, μπορεί να υλοποιηθεί σε αδειοδοτημένα από το ΕΚΕΠΙΣ 

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ: 163/21-09-10. 

 

 

Ερώτημα 118: Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων για την Δράση 1;. 
 
Απάντηση : ΟΧΙ 
 

 

Ερώτημα 119: Είναι επιλέξιμη μια δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ η οποία 

αφορά σε χώρο που είναι μισθωμένος και στην περίπτωση που η παροχή της ΔΕΗ 

είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και όχι του ενοικιαστή? Ο ενοικιαστής θα υποβάλει 

πρόταση στη δράση 1. Αν έχει μετρητή ΔΕΗ (και η παροχή είναι στο όνομα του 

ιδιοκτήτη) με ποια δικαιολογητικά τεκμηριώνεται η δαπάνη στην υλοποίηση για τον 

ενοικιαστή? 

Απάντηση: Η ΔΕΗ πρέπει να είναι στο όνομα της επιχείρησης προκειμένου να 

επιδοτηθεί.  


