ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων
επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)»
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράµµατος
Η

στρατηγική

του

Απροβλέπτων»,

έχει

Επιχειρησιακού
βραχυπρόθεσµο

Προγράµµατος
και

«Εθνικό

Αποθεµατικό

µέσο-µακροπρόθεσµο ολοκληρωµένο

χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη νέων επιχειρήσεων και
της απασχόλησης σε αυτές, προς αντιµετώπιση των αναγκών του πληθυσµού που
πλήττεται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή τους, σε µία προσπάθεια
αναστροφής της ύφεσης και των συνεπειών της.
Το παρόν πρόγραµµα στοχεύει:


Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην
αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόµων.



Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρµοστικότητά
τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στον τοµέα της οικονοµίας και
απασχόλησης, ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις
∆ΡΑΣΗ 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε
φάση start-up)»
∆ΡΑΣΗ 2
«Ολοκληρωµένο Σχέδιο Παρέµβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και
εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων
για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά
εργασίας»

Επιλέξιµες Περιοχές – Περιφέρειες
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιµες
γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11
επιλέξιµες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου

Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος,
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου: Αττική, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία.
∆εν είναι επιλέξιµες περιφέρειες η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο

∆ΡΑΣΗ 1

Η ∆ράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων
επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)», χωρίζεται σε 2 σκέλη. Το 1ο αφορά σε
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από την 01/01/2011 έως και την
11/10/2011 ενώ το 2ο σκέλος αναφέρεται στις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες
πρόκειται να ιδρυθούν από ανέργους στο χρονικό διάστηµα 12/10/2011 έως και 60
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία ένταξης τους.
Τυπικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 1/1/2011 και έως και την 11/10/2011
(νεοϊδρυθείσες) θα πρέπει:
•

να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ που αναγράφονται
στον Πίνακα Α του Παραρτήµατος Ι του παρόντος οδηγού

•

να έχουν (τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης και οι εταίροι
σε αντίθετη περίπτωση) συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι
µέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο
(λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία γέννησης) κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, µετά τη
συµπλήρωσή του (λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία γέννησης), οι
ενδιαφερόµενοι δεν θα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο
πρόγραµµα.

•

να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια

•

να λειτουργούν νόµιµα

•

να µην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να µην
εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς
κρατικής ενίσχυσης και να µην είναι προβληµατικές.

Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 12/10/2011 και έως και εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης (υπό
σύσταση) θα πρέπει:

•

να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την
ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας).

•

να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιµο/ους ΚΑ∆ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του
Παραρτήµατος Ι του παρόντος οδηγού

•

να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).

•

να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 64 ετών,

•

να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια

•

να µην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να µην
εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς
κρατικής ενίσχυσης και να µην είναι προβληµατική.

•

να λειτουργούν νόµιµα
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
•

Οι µη επιλέξιµοι κλάδοι που ορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήµατος Ι του
παρόντος οδηγού

•

Όσα επαγγέλµατα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται
από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να
ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.

•

Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως
(ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.

•

Όσοι υποψήφιοι δηµιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών,
φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα,
φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες
(10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες
µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά,
ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και
συναφή αυτών.

•

Πλανόδιες επιχειρήσεις.

•

Κυλικεία σχολείων, Οργανισµών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και
εκµετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού.

•

Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).

•

Φορείς του δηµοσίου.

•

Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

•

Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, νοµικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυξιακών ανωνύµων
εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010..

•

Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης
franchising (δικαιόχρησης).

•

Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληµατικές (Παράρτηµα ΙV).

Επιλέξιµες ενέργειες – ∆απάνες
Μέγιστο
ποσό
Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας - ∆απάνης

επιλέξιµο
στον

ποσοστό-

προϋπολογισµό

του επιχειρηµατικού σχεδίου
(εκτός

των

15.000

της

πρόσληψης)
1.

ΕΝΟΙΚΙΑ

50%

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ

40%

3.

∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

10%

4.

∆ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
5.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

10%

5%

6.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

20%

7.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

5%

8.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

9.

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

10%
15.000 €

Ανάλυση Επιλεξιµότητας ∆απανών

ΕΝΟΙΚΙΑ
Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο ποσό ανέρχεται στο 1/3 της
συνολικής αξίας του µισθώµατος.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ
Περιλαµβάνει δαπάνες:
-ηλεκτρισµού
-ύδρευσης
-θέρµανσης
-σταθερής τηλεφωνίας

-κινητής τηλεφωνίας
-διαδίκτυο
∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιλαµβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυµία της επιχείρησης για αµοιβές για
νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που
έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιλαµβάνει δαπάνες αποκλειστικά νοµικής και λογιστικής υποστήριξης.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Περιλαµβάνει την αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόµενου
επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Αφορά συµµετοχή εργαζόµενου/νων ή επιχειρηµατία σε προγράµµατα κατάρτισης που
πραγµατοποιούνται από πιστοποιηµένους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Περιλαµβάνει αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες του
έργου και για το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου. Ο πάγιος εξοπλισµός ∆ΕΝ
θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραµµα.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιλαµβάνει:
• αναλώσιµα υλικά που θα χρησιµοποιήσει η επιχείρηση,
• δαπάνες ενοικίασης-µίσθωσης εξοπλισµού (leasing),
• πρώτες ύλες και ενδιάµεσα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική
διαδικασία.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)
Περιλαµβάνει δαπάνες µισθοδοσίας 12 µηνών (µεικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές)
του/των νέου/νέων εργαζοµένου/νων της επιχείρησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης.

Ποσά Επιχορήγησης


Κατώτατος Επιλέξιµος Π/Υ 10.000€



Ανώτατος Επιλέξιµος Π/Υ 20.000€ ( Σε περίπτωση πρόσληψης προσαυξάνεται
έως 35.000€ )

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (Παρ.2
του αρ. 11 του ΕΚ 1081/2006):
Α) ανακτήσιµος ΦΠΑ,
Β) τόκοι επί χρεών,

Γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισµού, οχηµάτων, υποδοµής, ακινήτων και γηπέδων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
1. Σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης
(12/10/2011) (∆ράση 1) όλοι οι ΚΑ∆ της επιχείρησης να είναι επιλέξιµοι.
2. Σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης
(12/10/2011) (∆ράση 1) όλοι οι µέτοχοι

της επιχείρησης να διαθέτουν δελτίο

ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας. ∆εν
εξετάζεται το χρονικό διάστηµα που κατείχε το δελτίο ανεργίας.
3. Σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας πριν την

ηµεροµηνία προκήρυξης

(12/10/2011) (∆ράση 1) αρκεί να υπάρχει τουλάχιστον ένας επιλέξιµος ΚΑ∆ µε
την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς τεκµηρίωσης κατά την οποία το επενδυτικό
σχέδιο αφορά τον επιλέξιµο ΚΑ∆. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο επιλέξιµος ΚΑ∆ µπορεί να
προστεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ έως και 60 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης της πρότασης.
4. Επιλέξιµες είναι οι ∆απάνες που πραγµατοποιούνται µετά την

προκήρυξη του

προγράµµατος (12/10/2011). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δαπάνες ίδρυσης δεν είναι επιλέξιµες
για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις)
5. Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) είναι επιλέξιµη από την
ηµεροµηνία του προγράµµατος και θα πρέπει να δηµιουργηθεί το αργότερο εντός
εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης και
να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών.
6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η ίδια
επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν συνδεδεµένων ή συνεργαζόµενων µε
αυτή επιχειρήσεων), να µην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ
για τον τοµέα των µεταφορών) σε περίοδο µέσα σε µία τριετία (τρέχον οικονοµικό
έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία
ένταξης της πρότασης.
7. Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωµένων σχεδίων παρέµβασης δεν µπορεί να
ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξής τους.
8. Από την ∆ράση 1 αποκλείονται οι Ανώνυµες Εταιρείες.
9. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς το µέγεθος των επιχειρήσεων.

10. Το χονδρικό εµπόριο που σχετίζεται µε προϊόντα του παραρτήµατος Ι.Β είναι
επιλέξιµο µε την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν πωλούνται από παραγωγούς /
εκτροφείς αυτών.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008, µε τον οποίο
τροποποιείται ο Κανονισµός (ΕΚ) 70/2001, προκύπτει η διάκριση των επιχειρήσεων
σύµφωνα µε το µέγεθός τους - δηλαδή σε πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες
επιχειρήσεις.
Τα κριτήρια διαχωρισµού των επιχειρήσεων, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω πίνακα, αφορούν τόσο στον αριθµό των εργαζοµένων όσο και στο σύνολο
του κύκλου εργασιών ή του συνόλου του ισολογισµού.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
(ΕΜΕ)
<10
<50
<250
≥ 250
και
και
και
ή
<
< 50.000.000 ≥
<
50.000.000€
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2.000.000€ 10.000.000 € €
ή
ή
ή
και
ΣΥΝΟΛΟ
<
<
≥
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.000.000€ 10.000.000 € < 43.000.000
43.000.000€
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυµίζεται πως για να χαρακτηριστεί µια επιχείρηση για παράδειγµα ως
µικρή, θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν και οι 2 περιορισµοί όσον αφορά στα ΕΜΕ και
τον κύκλο εργασιών. ∆ηλαδή θα πρέπει και ΕΜΕ < 50 και κύκλος εργασιών <
10.000.000€. Αν δεν ισχύει έστω και ένα από τα 2, τότε η επιχείρηση λαµβάνει τον
χαρακτηρισµό της αµέσως επόµενης βαθµίδας µεγέθους.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Επιλεξιµότητα ∆απανών
Ερώτηµα 1: 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 από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Κατά την υποβολή, όπως και άλλες δαπάνες, π.χ. ∆ΕΚΟ, συµπληρώνονται κατ’
εκτίµηση στο έντυπο υποβολής. Κατά τον διοικητικό έλεγχο απαιτείται η προσκόµιση και
του τιµολογίου αγοράς του παγίου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 2: 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 3: 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: ∆εν είναι επιλέξιµες οι παραπάνω περιγραφόµενες δαπάνες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 4: Στην κατηγορία δαπάνης «∆απάνες Ίδρυσης», είναι επιλέξιµη η αµοιβή
µηχανικού για έκδοση αδείας λειτουργίας ή απαλλακτικού;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµη η δαπάνη και συνδέεται µε την κατηγορία «∆απάνες
ίδρυσης της επιχείρησης».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 5: Για τη ∆ράση 1, στην κατηγορία δαπάνης «Αποσβέσεις Παγίων», είναι
επιλέξιµη η απόσβεση εξοπλισµού, ο οποίος ανήκει µεν στην επιχείρηση αλλά
αγοράστηκε µεταχειρισµένος;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµη δαπάνη η απόσβεση µεταχειρισµένων παγίων εφόσον ∆ΕΝ
έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραµµα..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 6: Επιχείρηση που συστάθηκε 1 Ιουνίου 2011 προφανώς και δεν µπορεί να
βάλει το κόστος έναρξης στο επιµελητήριο το οποίο και πληρώθηκε πριν τις 12
Οκτωβρίου 2011. Μπορεί όµως να επιδοτηθεί για το κόστος συνδροµής του
επιµελητηρίου που θα πληρώσει του χρόνου για το 2012;
Απάντηση: Όχι. Η συνδροµή δεν είναι αποτελεί δαπάνη ίδρυσης της επιχείρησης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 7: Είναι επιλέξιµες δαπάνες σύνδεσης ∆ΕΚΟ?
Απάντηση: Οι δαπάνες σύνδεσης ∆ΕΝ εντάσσονται στις δαπάνες ∆ΕΚΟ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 8: Στις αποσβέσεις παγίων µπορούν να αποσβεστούν και εξοπλισµός που
δεν είναι επιλέξιµος, π.χ. έπιπλα;
Απάντηση: Στις αποσβέσεις παγίων περιλαµβάνεται οποιοσδήποτε εξοπλισµός είναι
καταχωρηµένος στα πάγια της επιχείρησης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 9: Σχετικά µε τις δαπάνες "αγοράς" εξοπλισµού. (αγορά στα ελληνικά
σηµαίνει "αγοράζω" όχι χρονοµισθώνω /ενοικιάζω / leasing)
Ωστόσο για µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (σχεδίαση και
κατασκευής ιστοσελίδες) δεν θεωρείται αποδεκτή δαπάνη "αγοράς" "εξοπλισµού" η
αγορά του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (εργαλείο).
Αν αγοράσω λειτουργικό πρόγραµµα (application) το οποίο παραµετροποιώ µεταποιώ) ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη τότε η αγορά αυτή είναι επιλέξιµη
δαπάνη?
Απάντηση: ∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 10: Η συγκεκριµένη επιχείρηση ταχυµεταφορών έχει αγοράσει 2
επαγγελµατικά αυτοκίνητα και 2 µηχανάκια για την λειτουργία των υπηρεσιών courier.
Ένα από τα βασικά έξοδα για την επιχείρηση είναι οι βενζίνες για τα επαγγελµατικά
µέσα µεταφοράς. Κατά την γνώµη µας είναι αναλώσιµες οι συγκεκριµένες δαπάνες για
αυτού του τύπου την επιχείρηση. Μπορούν τα έξοδα για τις βενζίνες για τα
επαγγελµατικά µέσα µεταφοράς να θεωρηθούν αναλώσιµα και να ενταχθούν στο
πρόγραµµα ;
Απάντηση: Όχι, βενζίνη δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 11: Για την δράση 1 οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη των εργασιών
τους πριν την ηµ/νια προκήρυξης του προγράµµατος µπορούν να συµπεριλάβουν στο
σχέδιό τους ‘δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης’; Να ληφθεί υπόψη ότι το φυσικό
αντικείµενο των δαπανών ίδρυσης είχε υλοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της
επιλεξιµότητας των δαπανών.
Απάντηση: Όχι
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 12: Σε µία επιχείρηση της δράσης 1 η οποία ας υποθέσουµε ότι θα εγκριθεί
στο πρόγραµµα, είναι επιλέξιµη η αµοιβή του συµβούλου για την εκπόνηση & υποβολή

του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η σχετική πληρωµή εξοφληθεί σε χρόνο
προγενέστερο της έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ∆ΟΥ;
Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιµη δαπάνη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 13: Είναι επιλέξιµη δαπάνη το Leasing αυτοκινήτου;
Απάντηση: Ναι, µόνο για την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και
εφόσον η χρήση του σχετίζεται µε την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ.
επαγγελµατικό για διανοµή ψωµιού). Τονίζεται ότι θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στα
πάγια της επιχείρησης και θα πρέπει να φέρει άδεια επαγγελµατικού οχήµατος.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 14: Στα αναλώσιµα υλικά µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες δαπάνες
εξοπλισµού γραφείου όπως ραφάκια, διακορευτής, συρραπτικό, σταντ, κλπ;
Απάντηση: ∆εν είναι επιλέξιµα, καθώς δεν είναι αναλώσιµα υλικά.

Επιλεξιµότητα ∆ιαφόρων ΚΑ∆
Ερώτηµα 1: Για την ∆ράση 1η είναι επιλέξιµα τα ουζερί, παντοπωλεία, παιδότοποι,
internet café καφετέριες , ψητοπωλεία , λογιστικά γραφεία, γυµναστήρια, λιανικό
εµπόριο; Οι γιατροί (παθολόγοι, ορθοπεδικοί κτλ) είναι επιλέξιµοι?
Απάντηση: Επιλέξιµοι είναι οι µόνο οι ΚΑ∆ που αναφέρονται στον πίνακα Α του
παραρτήµατος Ι του οδηγού.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 2: Είναι επιλέξιµες οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες εφόσον διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑ∆ (ΚΑ∆ 2008: 50)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 3: Είναι επιλέξιµος ο παρακάτω ΚΑ∆: 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 4: Το χονδρικό εµπόριο σαλιγκαριών είναι επιλέξιµο (ΚΑ∆ 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 5: Ο ΚΑ∆ 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 ΚΑ∆, 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 ΚΑ∆ είναι επιλέξιµος.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 6: Γυναικείος συνεταιρισµός όποιος ιδρύθηκε στις 18/03/2011 και ΚΑ∆. 10.73
και 10.39 είναι επιλέξιµος για την ∆ράση 1;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµος και µπορεί να υποβάλει επιχειρηµατικό σχέδιο µόνο για
τον επιλέξιµο ΚΑ∆ 10.73.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηση 7: Επιχείρηση χονδρικού εµπορίου µε επιλέξιµο ΚΑ∆ (έντυπο Ε3 κωδ. 761)
και επιλέξιµο επίσης ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας (έντυπο Ε3 κωδ. 705), και διαθέτει
µεταξύ άλλων -όπως εµφανίζεται στο Έντυπο ∆ήλωσης µεταβολής εργασιών
/αντιστοίχιση ΚΑ∆- δευτερεύουσα δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (καλλιέργεια φυτών και αφεψηµάτων) την οποία
σηµειωτέον δεν την έχει ασκήσει ποτέ. Πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο
πρόγραµµα;
Απάντηση: Εφόσον το εµπόριο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση δεν έχει
καµία σχέση µε την πώληση φυτών και αφεψηµάτων τότε δύναται να επιδοτηθεί.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 8: Η Εµπορία (χονδρική) και Μεταποίηση τσίπουρου είναι επιλέξιµη από το
πρόγραµµα ?
Απάντηση: Το χονδρικό εµπόριο τσίπουρου καθώς και η µεταποίησή του είναι
επιλέξιµες δραστηριότητες.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 9: Επιχείρηση µε ηµεροµηνία έναρξης Μάρτιος 2011 και ΚΑ∆ 46.33.13.00
(Χονδρικό εµπόριο Ελαιολάδου και Βρώσιµων Ελαίων) ασκεί δραστηριότητα εξαγωγών
(εξάγει τυποποιηµένο ελαιόλαδο και ελιές) προς τρίτες χώρες και χώρες µέλη. Είναι
επιλέξιµη στα πλαίσια του προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων ∆ράση
1»;
Απάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη αρκεί ο επιχειρηµατίας να µην είναι και
παραγωγός των συγκεκριµένων προϊόντων.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 10: Επιχείρηση µε κύριο ΚΑ∆
49.32.11.01 - Υπηρεσίες τακτικών
υπεραστικών µεταφορών µε λεωφορεία, µε οδηγό ιδιοκτήτη µπορεί να υπαχθεί στη
∆ράση 1;
Απάντηση: Όχι
Ερωτήµατα Γενικής Φύσεως
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: 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 (σε επιλέξιµο ΚΑ∆); Η ερώτηση γίνεται διότι στη βεβαίωση της ∆ΟΥ
δεν θα φαίνεται ως «πρώτη έναρξη» αλλά ως «επανέναρξη».
Απάντηση: Εφόσον η βεβαίωση της εφορίας θα αναφέρει επανέναρξη, η επιχείρηση
δεν είναι επιλέξιµη. ∆εν θα εξεταστεί η επανέναρξη εφόσον η προηγούµενη επιχείρησή
του έχει κλείσει πριν τις 31/12/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 3: Στο πρόγραµµα δεν µπορούν να συµµετάσχουν άνεργοι από το Ν. Αιγαίο
και την Στερεά Ελλάδα?
Απάντηση: Το Νότιο Αιγαίο και η στερεά Ελλάδα δεν συµπεριλαµβάνονται στις 11
επιλέξιµες περιφέρειες του προγράµµατος. Εάν ωστόσο επιθυµεί να ιδρύσει επιχείρηση
σε µια από τις 11 επιλέξιµες περιφέρειες µπορεί να λάβει µέρος, χωρίς να παίζει ρόλο
από ποια περιφέρεια έχει αποκτήσει την κάρτα ανεργίας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 4: 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 ελεγχθεί ως προς τις
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 5: Η πρόσληψη νέου ατόµου µε 1ου βαθµού συγγένειας είναι επιλέξιµο;
Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιµη, εφόσον είναι άνεργος διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε
ισχύ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 6: 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 7: Επιχειρηµατίας που έκανε έναρξη µεταξύ 1/1/2011 και προκήρυξης, έχει το
κεντρικό κατάστηµα στην τοποθεσία Α. ∆ύναται να ενταχθούν δαπάνες π.χ. ∆ΕΚΟ 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 8: 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: ∆ύναται να επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο σε µια από τις 11 επιλέξιµες περιφέρειες του
προγράµµατος.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 9: Η νέα/νέες θέση/θέσεις απασχόλησης είναι δυνατόν να είναι
επιδοτούµενη/επιδοτούµενες από τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ και συγκεκριµένα από το
«Ειδικό ∆ιετές/Τετραετές Πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση
των ασφαλιστικών εισφορών»;
Απάντηση: Ο ίδιος εργαζόµενος δεν µπορεί να είναι επιδοτούµενος από δύο
διαφορετικά προγράµµατα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 10: Πως θα συµπληρωθεί το έντυπο υποβολής πρότασης, όταν δεν έχει
βρεθεί ο αντίστοιχος προµηθευτής (π.χ. για το ενοίκιο) αφού στον Αναλυτικό Πίνακα
∆απανών ζητείται Προµηθευτής και ΑΦΜ αυτού; Θα χρειαστούν σχετικές προσφορές;
Απάντηση: Για τις δαπάνες για τις οποίες είναι αδύνατον να υπάρχουν τα σχετικά
στοιχεία, τότε προς διευκόλυνσή σας έχει προστεθεί στο ΠΣΚΕ η δυνατότητα να
επιλέγετε το «Χωρίς προµηθευτή» για την αντίστοιχη δαπάνη. Ο συγκεκριµένος
προµηθευτής είναι καταχωρηµένος και το µόνο που απαιτείται είναι να επιλεγεί.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 11: 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 ∆ΟΥ έως και
τις 11/10/11.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 12: 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 13: Επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη στις 21/10/2011 µε επιλέξιµους και µη
ΚΑ∆, µπορεί σε περίπτωση έγκρισης ή πριν την υποβολή, να διακόψει τους µη
επιλέξιµους ΚΑ∆ στη ∆ΟΥ και να υπαχθεί στο πρόγραµµα;
Απάντηση: Μπορεί, αρκεί κατά την έγκριση και σε όλη τη διάρκεια του έργου να έχει
µόνο επιλέξιµους ΚΑ∆. Επιπλέον, το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να αφορούν σε
επιλέξιµο ΚΑ∆.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 14: 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 ∆EN 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. ∆ιαρθρωτική 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 ΟΑΕ∆ 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. ∆ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
που απασχολούν 1-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης, του ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ.
Β. ∆ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων Μικρών Επιχειρήσεων, που
απασχολούν 20-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης, του ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ.
Γ. ∆ιαρθρωτική προσαρµογή των Επιχειρήσεων εντός της οικονοµικής κρίσης –
Πρόσκληση Α : Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρµογής Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ.
∆. 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 15: 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 ∆ράσης ;
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 16: Είναι επιλέξιµες οι αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΑΜΚΕ), οι οποίες έχουν κάνει έναρξη µέσα στο 2011 και έχουν επιλέξιµο ΚΑ∆;
Επιδοτείται η σύσταση νέας ΑΜΚΕ;
Απάντηση: Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιµες για το Πρόγραµµα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 17: ∆ράση 1. Αγροτικός ∆ασικός Συνεταιρισµός µε επιλέξιµο ΚΑ∆ και έναρξη
στις 30.06.2011, µπορεί να υποβάλλει πρόταση στο συγκεκριµένο πρόγραµµα?
Αν ναι, για πόσα και για ποια από τα µέλη του θα πρέπει να περιγράφουν τα στοιχεία
τους στο έντυπο υποβολής.
Απάντηση: Εφόσον έχει επιλέξιµο ΚΑ∆ και η επένδυση αφορά τον επιλέξιµο ΚΑ∆ τότε
µπορεί. Εάν τα µέλη είναι πολλά (πάνω από 10) για να προστεθούν, τότε µπορεί να
προστεθούν τα 3 πρώτα µε τα µεγαλύτερα ποσοστά. Εάν πάλι τα ποσοστά µοιράζονται
ισοµερώς, τότε µπορεί να δηλωθούν µόνο τα µέλη του συµβουλίου. Σε οποιαδήποτε
από τις δύο περιπτώσεις, τα υπόλοιπα µέλη θα καταχωρηθούν ως «λοιποί εταίροι» ή
«λοιποί µέτοχοι» µε το αντίστοιχο ποσοστό που τους αναλογεί ώστε να συµπληρώνεται
το 100% στη µετοχική- εταιρική σύνθεση.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 18: 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: ∆εν υπάρχει κανένα εµπόδιο εφόσον φανεί στο καταστατικό της ΟΕ ότι
αυτή αποτελεί συνέχεια της ατοµικής.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 19: Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων για την ∆ράση 1;.
Απάντηση : ΟΧΙ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 20: Υποψήφιος δικαιούχος για τη ∆ράση 1 µπορεί να υποβάλλει
περισσότερες από µία προτάσεις ή να συµµετέχει ως µέτοχος σε περισσότερες από µία
προτάσεις.
Απάντηση: Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει 1 επιχειρηµατικό πλάνο για ατοµική
επιχείρηση. Μπορεί όµως να συµµετάσχει ως εταίρος σε διάφορες επιχειρήσεις που θα
υποβάλλουν όµως και αυτές 1 επιχειρηµατικό πλάνο. Η κάρτα ανεργίας ενός φυσικού
προσώπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δύο ξεχωριστές προτάσεις-επιχειρήσεις.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 21: Αν η επιχείρηση έχει ήδη προσλάβει το νέο επιδοτούµενο άτοµο µέσα
στο 2011 (φυσικά µετά από 11/10/2011), το οποίο προσµετράται στα ΕΜΕ του έτους
2011, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση το άθροισµα των ΕΜΕ κατά την υποβολή
αίτησης ολοκλήρωσης να είναι µεγαλύτερο τουλάχιστον κατά µία µονάδα από ότι ήταν
κατά το έτος 2011; Ποιος είναι ο στόχος της απασχόλησης και ο στόχος της διατήρησης;
Θα συµπεριλαµβάνεται αυτό το ΕΜΕ στην καταµέτρηση των ΕΜΕ του 2011 ή θα
θεωρηθεί από την ηµεροµηνία πρόσληψης ως η µια επιπλέον µονάδα ΕΜΕ;
Απάντηση: Όχι δεν θα συµπεριλαµβάνεται στα υφιστάµενα ΕΜΕ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηµα 22: Για τη ∆ράση 1, τα δικαιολογητικά κατάρτισης, εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής εµπειρίας, µέχρι πότε πρέπει να έχουν ληφθεί; Έως την υποβολή της
πρότασης, έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων ή έως και τον έλεγχο
δικαιολογητικών (δηλαδή 60 ηµέρες µετά την έγκριση); πχ φυσικό πρόσωπο θέλει να
υποβάλλει πρόταση, έχει ολοκληρώσει τα µαθήµατά του σε ΑΕΙ, αλλά δε µπορεί να
πάρει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραµµατεία του τµήµατος, πριν της 15
Φεβρουαρίου. Η ορκωµοσία του θα γίνει στα τέλη Μαρτίου.
Απάντηση: Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της πρότασης υπαγωγής στο πρόγραµµα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 23: Σεµινάρια γενικής φύσεως (πχ «Η Επιχειρηµατικότητα Σήµερα»)
µπορούν να ληφθούν υπόψη για οποιαδήποτε δραστηριότητα, ως συναφή ή
θεωρούνται µη συναφή;
Απάντηση: Τα σεµινάρια γενικής φύσεως (όπως το παράδειγµα) µπορούν να
θεωρηθούν ως συναφή µε τις επιλέξιµες δραστηριότητες.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 24:Τα πτυχία αγγλικών θεωρούνται κατάρτιση; Το ECDL;
Απάντηση: Τα πτυχία αγγλικών δεν θεωρούνται κατάρτιση. Το ECDL θεωρείται
κατάρτιση.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 25: Αναφορικά µε την ∆ράση 1: Επιχείρηση η οποία δεν είναι µεν δηλωµένη
ως εποχιακή αλλά ουσιαστικά λόγω αντικειµένου (Παραγωγή παγωτού) δουλεύει 3-4
µήνες το καλοκαίρι, θέλει να κάνει πρόσληψη 3 ατόµων για 4 µήνες ή 4 για 3 µήνες.
Υποθέτοντας ότι προκύπτει 1 ΕΜΕ απασχόλησης, είναι αποδεκτό αυτό για το
πρόγραµµα;
Απάντηση: Ναι, είναι αποδεκτό.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 26: Η πρακτική άσκηση θεωρείται προϋπηρεσία; Γενικά για την προϋπηρεσία
θα ζητάµε ένσηµα / βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή θα καλύπτεται η προϋπηρεσία µε
µια απλή βεβαίωση του εργοδότη.
Απάντηση: Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας θα ζητούνται τα ένσηµα ή η βεβαίωση
του ασφαλιστικού φορέα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηµα 27: Επιχείρηση ΟΕ µε ηµεροµηνία έναρξης 11/01/2012 που κατά την έναρξη
ο ένας εταίρος είχε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ενώ ο άλλος όχι, µπορεί να κάνει
αντικατάσταση εταίρου µε νέο εταίρο µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να είναι επιλέξιµη
για τη δράση 1?
Απάντηση: Όχι, κατά την έναρξη θα πρέπει και οι δύο εταίροι να διαθέτουν κάρτα
ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟ Π.Σ.Κ.Ε.
Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα υπάρχει µία διαφοροποίηση των διαδικασιών σε
σχέση µε όλα τα άλλα προγράµµατα όσον αφορά στην προσκόµιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών και εν συνεπεία της ένταξης της εκάστοτε επιχείρησης. Σε αντίθεση µε
τα υπόλοιπα προγράµµατα, το Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων δεν υποχρεώνει τον
υποψήφιο επενδυτή - δυνητικό δικαιούχο να προσκοµίσει, σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα από την ηλεκτρονική υποβολή, τον φυσικό φάκελο της πρότασης. Ο φυσικός
φάκελος προσκοµίζεται και «εξετάζεται» από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. µόνο σε
περίπτωση έγκρισης.
Η µη κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι κάτι που διευκολύνει και λειτουργεί προς
όφελος των επενδυτών αφού απλοποιεί τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν
από αυτούς τουλάχιστον σε πρώτη φάση αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται την πιο
ενδελεχή και προσεκτική «έρευνα - αξιολόγηση» που καλείται να διενεργήσει ο
αξιολογητής καθώς η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι στην ουσία το µοναδικό στοιχείο –
δικαιολογητικό που θα καθορίσει την επιλεξιµότητα της κάθε πρότασης. Συνεπώς, ο
λόγος του αξιολογητή πρέπει να είναι επίσηµος, σαφής, απόλυτα κατανοητός και
τεκµηριωµένος και η γραφή να είναι υποχρεωτικά µε µικρά γράµµατα. Υπενθυµίζεται
πως δεν γίνονται δεκτές οι µονολεκτικές απαντήσεις.
Σηµειώνεται ότι η κάθε πρόταση αξιολογείται ΜΟΝΟ από έναν αξιολογητή συνεπώς
απαιτείται µεγάλη προσοχή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Για να χρεωθείτε µια πρόταση αρκεί να µπείτε στο πληροφοριακό στο πεδίο οι
Αξιολογήσεις µου και να κάνετε νέα εγγραφή. Από την στιγµή που θα χρεωθείτε µια
πρόταση για αξιολόγηση θα πρέπει να την ολοκληρώσετε εντός 24 ωρών. Με το πέρας
των 24 ωρών, εάν η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί/υποβληθεί τότε η πρόταση γίνετε
διαθέσιµη προς αξιολόγηση από άλλο αξιολογητή. Ο ελάχιστος χρόνος αξιολόγησης
είναι 30 λεπτά. Ο µέγιστος αριθµός προτάσεων που µπορείτε να έχετε ταυτόχρονα
ανοιχτές προς αξιολόγηση είναι 4. ∆εν µπορείτε να αξιολογήσετε περισσότερες από 10
προτάσεις ανά ηµέρα. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των αξιολογήσεων δεν θα
µπορεί να ξεπεράσει τον αριθµό των πενήντα (50) ανά έτος για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα. Σηµειώνουµε ότι οι ερωτήσεις σας για την τυχούσα υπό αξιολόγηση
πρόταση θα απευθύνονται στον ΕΦ∆ της περιφέρειας που ανήκει η πρόταση, ως στον
ακόλουθο πίνακα.
ΕΦ∆
ΕΛΑΝΕΤ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 3390821

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
eaa@elanet.gr

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

2310 480000
(εσωτ.125)

krikelisk@e-kepa.gr

∆ΕΣΜΟΣ

25310 35916

desm-123@otenet.gr

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2610 622719
(εσωτ.119)

atsakalogianni@patrascc.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕ∆ΕΠ

2810 302416

axatzaki@ank.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αττική και Βόρειο
Αιγαίο
Κεντρική
και
∆υτική
Μακεδονία
Ανατολική
Μακεδονία
&
Θράκη
∆υτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος,
Ήπειρος, Ιόνια
Νησιά
Κρήτη

24210 76894-8

vkatsaounis@aedep.gr

Θεσσαλία

Ο µέγιστος αριθµός αξιολογήσεων που, για οποιοδήποτε λόγο, ο αξιολογητής δεν θα
καταφέρει να ολοκληρώσει είναι 3. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το όνοµά του θα
διαγράφεται αυτόµατα από τους αξιολογητές του προγράµµατος και συνεπώς δεν θα
υπάρχει δυνατότητα «κλήρωσης» άλλου επιχειρηµατικού σχεδίου προς αξιολόγηση.
Βασική επισήµανση είναι το ότι πολλά στοιχεία που υπόκεινται σε υποκειµενική

αξιολόγηση του σχεδίου απαιτούν λεκτική τεκµηρίωση από την επιχείρηση (πχ βαθµός
ανταγωνισµού, ανάπτυξη του κλάδου, κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων και
αποσβέσεων κλπ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λεκτική τεκµηρίωση ή αυτή είναι
ελλιπής, ο αξιολογητής δύναται να µεταβάλει τα ποσά και να βαθµολογήσει την
πρόταση µε χαµηλό βαθµό (π.χ. Γ.1: Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης).

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσουµε την διαδικασία αξιολόγησης να αναφέρουµε πως το Πληροφοριακό
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µπορεί να «λειτουργήσει» µόνο σε περιβάλλον
Internet Explorer.
Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε πως οι εικόνες που ακολουθούν αποτελούν
σχηµατικό παράδειγµα για την βοήθεια του αξιολογητή (να µην δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
στις φράσεις και τα λεκτικά που πιθανώς έχουν «φωτογραφηθεί» µέσα στις εικόνες).
Βήµα 1 - Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

i)
ii)
iii)

Πληκτρολογούµε την διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.
Εισάγουµε τα στοιχεία (Όνοµα χρήστη, Κωδικός) που µας έχουν αποσταλεί
στο email που δηλώσαµε όταν έγινε η εγγραφή µας στο Σύστηµα.
Πατάµε το πλήκτρο Είσοδος
Βήµα 2 – Κεντρικό Μενού

i) Επιλέγουµε αριστερά στην σελίδα µας τον σύνδεσµο « Οι Αξιολογήσεις µου » από
την ∆ράση 1 του Εθνικού Αποθεµατικού.

Βήµα 3 – « Κλήρωση και Επεξεργασία Πρότασης »

Αρχικά αυτό που εµφανίζεται στην οθόνη µας είναι το µήνυµα « ∆εν βρέθηκαν
εγγραφές».
Για να µας κληρωθεί λοιπόν µία πρόταση, πρέπει να µετακινήσουµε τον κέρσορα στο
εικονίδιο της Νέας Εγγραφής και να κάνουµε κλικ.

Ως αποτέλεσµα αυτού έχουµε πλέον στο µενού µας την πρόταση που µας «χρεώθηκε»
και καλούµαστε να αξιολογήσουµε.
Για να ξεκινήσουµε την διαδικασία της Επεξεργασίας, κάνουµε κλικ στον Κωδικό Έργου.

Το µόνο που µένει πλέον για να ξεκινήσει και η Επεξεργασία κάθε αυτής της πρότασης,
είναι να κάνουµε κλικ στον σύνδεσµο Επεξεργασία που βρίσκεται στο δεξιό µέρος της
οθόνης.

Προτού εισέλθουµε στα επιµέρους πεδία της πρότασης θα πρέπει να κάνουµε µία
βασική επισήµανση.
Είναι η πρώτη φορά µέχρι τώρα που παρατηρούµε το πλήκτρο «Αποθήκευση». Είναι
ένα πλήκτρο που όπως θα δούµε και παρακάτω επιβάλλεται να χρησιµοποιούµε µετά

από κάθε «επέµβαση» αλλά και η τακτική του χρήση θα διευκολύνει την όλη διαδικασία
αξιολόγησης και αυτό γιατί το ΠΣΚΕ (χωρίς να θέλουµε να µπούµε σε πολύπλοκους και
εξειδικευµένους ορισµούς) παρουσιάζει την αδυναµία της αρκετά σύντοµης µνήµης. Για
παράδειγµα σε περίπτωση αδράνειας ή µεγάλης καθυστέρησης ή ακόµα και σε
περίπτωση που ο αξιολογητής θα χρειαστεί να δώσει µία εκτενή και αρκετά
τεκµηριωµένη απάντηση που συνεπάγεται καθυστέρηση, θα πρέπει ίσως συχνά πυκνά
να χρησιµοποιεί το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας
δεδοµένων. Οπότε καλό θα ήταν ο εκάστοτε αξιολογητής να έχει δουλεύει ταυτόχρονα
µε το ΠΣΚΕ και ένα αρχείο Word έτσι ώστε να διατηρεί τις σηµειώσεις του σε
περίπτωση απώλειας.
Μπροστά µας έχουµε µία στήλη από διαφορετικά πεδία, σε κάθε ένα από τα οποία θα
πρέπει να «εισέλθουµε» προκειµένου να εξετάσουµε – αξιολογήσουµε τα στοιχεία.
Η λογική είναι πως µετακινούµε τον κέρσορα στο εκάστοτε πεδίο που επιθυµούµε να
επέµβουµε και κάνουµε κλικ.

ΠΕ∆ΙΟ Ι - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Όπως παρατηρούµε µέσα σε κάθε πεδίο, υπάρχουν υποπεδία τα οποία δύναται να
διαχωριστούν περαιτέρω σε επιµέρους καρτέλες.
Στο εξής θα τονίζουµε τα βασικότερα σηµεία από τα υποπεδία τα οποία φαίνονται στην
κάθε οθόνη.
Υποπεδίο Ι.1.1 – Γενικά Στοιχεία Φορέα Επένδυσης

 ∆εν θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στη συγκεκριµένη καρτέλα.
 Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιόχρησης (franchise) δεν
είναι επιλέξιµες.
 Η νοµική µορφή Α.Ε. είναι µη επιλέξιµη για την ∆ράση 1.
 Στην περίπτωση Νεοϊδρυθείσας επιχείρησης πρέπει οπωσδήποτε να
αναγράφεται η ηµεροµηνία ίδρυσης ενώ στην περίπτωση Υπό Σύστασης
επιχείρησης η ηµεροµηνία ίδρυσης δύναται να είναι κενή.
 Εµφανίστηκε το φαινόµενο το πεδίο ‘Η επιχείρηση είναι Franchise?’ να είναι κενό.
Σε αυτή την περίπτωση συνεχίζετε την αξιολόγηση θεωρώντας την απάντηση
αρνητική, χωρίς να επέµβετε στο πεδίο αυτό. Στα γενικά σχόλια θα πρέπει να το
επισηµάνετε. Προσοχή, δεν απορρίπτετε την πρόταση εάν είναι κενό το
συγκεκριµένο πεδίο.

Υποπεδίο Ι.1.2 – ΚΑ∆ 2008

 ∆εν θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στη συγκεκριµένη καρτέλα.
 Σε αυτό το πεδίο συµπληρώνονται όλοι οι ΚΑ∆ (κύριοι και δευτερεύοντες) στους
οποίους δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.
 Στην περίπτωση της Νεοϊδρυθείσας επιχείρησης το πεδίο πρέπει να είναι πάντα
συµπληρωµένο. ∆ύναται να παρατηρείται δραστηριότητα και σε µη επιλέξιµους
ΚΑ∆.
 Στην περίπτωση Υπό Σύσταση επιχείρησης πρέπει όλοι οι ΚΑ∆ να είναι
επιλέξιµοι. Ενδέχεται οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να µην έχουν συµπληρώσει
το συγκεκριµένο πεδίο. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζετε κανονικά την
αξιολόγηση.
 Η ηµεροµηνία έναρξης επιλέξιµου ΚΑ∆ πάντα θα είναι µετά την 1/1/2011. Το
πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικά συµπληρωµένο για τις Νεοϊδρυθείσες. Ενδέχεται οι
υπό σύσταση επιχειρήσεις να µην έχουν συµπληρώσει το συγκεκριµένο πεδίο
καθώς η επιχείρηση µπορεί να ιδρυθεί έως και 60 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία
ένταξης. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζετε κανονικά την αξιολόγηση
 Στο πεδίο 1.2 εάν η απάντηση είναι αρνητική συνεχίζετε την αξιολόγηση. Σε
περίπτωση θετικής απάντησης αυτού του πεδίου θα πρέπει να αναγραφεί
σχετικό σχόλιο στο πεδίο VII.2.2 «Η πρόταση προκρίνεται για περαιτέρω
αξιολόγηση?».
Υποπεδίο Ι.2 – Στοιχεία Νόµιµου Εκπρόσωπου Επιχείρησης
Το συγκεκριµένο πεδίο δεν θα εµφανίζεται στον αξιολογητή.

Υποπεδίο Ι.3 - Στοιχεία Εταίρων ή Μετόχων του Φορέα του Επιχειρηµατικού
Σχεδίου

 ∆εν θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί προσθήκη ή αφαίρεση εταίρου στη
συγκεκριµένη καρτέλα. Το µοναδικό σηµείο που θα πρέπει να ελεγχθεί είναι τα
προσόντα των ήδη συµπληρωµένων εταίρων.
 Το δελτίο ανεργίας εξετάζεται σε περίπτωση έναρξης επιχείρησης από
12/10/2011 και µετά. Οπότε για τις Υπό Σύσταση η απάντηση πρέπει να είναι
πάντα ΝΑΙ για όλους τους µετόχους.
 Σε περίπτωση που το πεδίο περιγραφή / ελεύθερο κείµενο δεν συµφωνεί µε την
επιλογή του αντίστοιχου πεδίου ο αξιολογητής θα πρέπει να αναπροσαρµόσει τα
δεδοµένα µε µεγάλη προσοχή.
 ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: Όσον αφορά το βαθµολογούµενο επίπεδο
εκπαίδευσης αυτό που θα γίνεται δεκτό δεν θα πρέπει να αποκλίνει από την
ισχύουσα νοµοθεσία. Έτσι, για παράδειγµα, µέσω του site του ∆ΟΑΤΑΠ
(www.doatap.gr – Ιδρύµατα Αλλοδαπής - Αναγνωρισµένα) ο αξιολογητής θα
µπορεί να βλέπει εάν το πανεπιστηµιακό ίδρυµα του εξωτερικού που δηλώνει ο
επενδυτής είναι στην λίστα µε τα αναγνωρισµένα πανεπιστήµια. Εάν δεν είναι σε
αυτή τη λίστα τότε θα πρέπει να αλλαχθεί το επίπεδο εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά
τα κολλέγια (κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης) ισχύει ό,τι αναγράφεται στο
άρθρο 1 του ΦΕΚ 177/25-08-2008. Συνεπώς, εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι έχει
ανώτατη
εκπαίδευση
τελειώνοντας
κάποιο
ιδιωτικό
κολέγιο
που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τότε πρέπει να αλλαχθεί σε ανώτερη

εκπαίδευση καθώς το συγκεκριµένο ίδρυµα θεωρείται κέντρο µεταλυκειακής
εκπαίδευσης.
 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Πρέπει να ελεγχθεί η συνάφεια της προϋπηρεσίας του
εταίρου µε το αντικείµενο της επιχείρησης.
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Ως κατάρτιση µπορεί να γίνει δεκτό και
σεµινάριο από µη πιστοποιηµένο από το ΕΚΕΠΙΣ φορέα. Ως επαγγελµατική
κατάρτιση για παράδειγµα νοείται και η εκπαίδευση υπολογιστών (π.χ. ECDL).
Όµως, η εκµάθηση ξένων γλωσσών δεν µπορεί να θεωρηθεί κατάρτιση.
Αφού γίνουν οι οποιεσδήποτε διορθώσεις, ο αξιολογητής θα πρέπει να κάνει κλικ στο
πλήκτρο «Ενηµέρωση» που βρίσκεται κάτω δεξιά στο παράθυρο µε τα στοιχεία των
µετόχων.
Σε περίπτωση στην οποία το συγκεκριµένο πλήκτρο δεν φαίνεται, θα χρειαστεί να
πιέσουµε µερικές φορές το πλήκτρο Tab του πληκτρολογίου µας µέχρι να το
εµφανίσουµε.

Αφού κάνει ενηµέρωση θα πρέπει στην συνέχεια να αποθηκεύσει τις αλλαγές του.
Υποπεδίο Ι.4 – Στοιχεία Μεγέθους Επιχείρησης
Εδώ δηλώνεται από τον επενδυτή η πιθανή σύνδεση ή συνεργασία της επιχείρησης.
Το εν λόγω υποπεδίο περιέχει τις καρτέλες:

Ι.4.1 – Στοιχεία Φορέα ή Μετόχων σε Άλλες Επιχειρήσεις

Ι.4.2 – Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις

Ι.4.3 – Συνεργαζόµενες Επιχειρήσεις

Ι.4.4 – Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχείρησης

 Όλα τα µεγέθη επιχειρήσεων είναι επιλέξιµα.

Υποπεδίο Ι.1.5 - Στοιχεία Σώρρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (DE MINIMIS)

Εδώ υπάρχουν 4 καρτέλες στις οποίες δηλώνονται από τον επενδυτή πιθανές
ενισχύσεις που εµπίπτουν στον κανονισµό De Minimis καθώς και κάθε είδους ενίσχυση
που έχει λάβει η επιχείρηση αλλά και οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε αυτή.
 Λαµβάνουµε υπόψη ως έναρξη του προγράµµατος ενίσχυσης την ηµεροµηνία
έγκρισης και όχι την ηµεροµηνία καταβολής της επιχορήγησης.
 Η περίοδος ελέγχου είναι οι διαχειριστικές χρήσεις 2012, 2011, 2010.
 Στο συγκεκριµένο πεδίο εάν η επιχείρηση έχει υπερβεί στο διάστηµα 2010 –
2011 – 2012 (διαχειριστικές χρήσεις) το ποσό των 200.000€ σε ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας τότε δεν µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα. Εφόσον τα
ποσά αθροιστικά είναι µεγαλύτερα από 200.000€ τότε γίνεται υπέρβαση De
Minimis και πρέπει να απαντήσει σε σχετική ερώτηση αρνητικά.
Σε αυτό το σηµείο φτάσαµε στο τέλος επεξεργασίας του ΠΕ∆ΙΟΥ Ι.
Για να γυρίσουµε στο κεντρικό µενού θα πρέπει να κάνουµε κλικ στο εικονίδιο µε το
«σπιτάκι».

ΠΕ∆ΙΟ ΙΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Υποπεδίο ΙΙ.1.1 – Γενικά Στοιχεία

Υπενθυµίζεται πως από το πρόγραµµα εξαιρείται η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο.

Υποπεδίο ΙΙ.1.2 – ΚΑ∆ Ολοκληρωµένου Σχεδίου Παρέµβασης

Εδώ δηλώνονται ο/οι ΚΑ∆ στους οποίους η επιχείρηση θα υλοποιήσει το επιχειρηµατικό
της σχέδιο.
 Όλοι οι ΚΑ∆ που εµφανίζονται στην καρτέλα αυτή είναι επιλέξιµοι (υπήρχε
σχετικός έλεγχος κατά την υποβολή από την ΜΟ∆).
 Προσοχή: οι ΚΑ∆ που είναι συµπληρωµένοι σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να
συνάδουν µε την περιγραφή του επιχειρηµατικού σχεδίου. Εάν δεν συνάδουν,
τότε συµπληρώνεται κατάλληλα σχετική ερώτηση στη συνέχεια.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρηµένοι οι ΚΑ∆, τότε ο
αξιολογητής πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τον αρµόδιο ΕΦ∆.

ΠΕ∆ΙΟ IΙΙ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Η απάντηση πρέπει να είναι και στα 3 παραπάνω πεδία ΝΑΙ. Σε διαφορετική
περίπτωση η πρόταση δεν τηρεί τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας.
Ειδική περίπτωση αποτελεί το πεδίο 3 το οποίο αναφέρεται στην προσβασιµότητα
για ΑµΕΑ, κατά την οποία µπορεί να δηλωθεί και η απάντηση ΟΧΙ στις περιπτώσεις
όπου δεν απασχολείται από την επιχείρηση ΑµΕΑ.

ΠΕ∆ΙΟ IV – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Υποπεδίο IV.1 – Περιγραφή Της Πρότασης

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα από τα πιο σηµαντικά αν όχι το πιο σηµαντικό πεδίο του
εντύπου, διότι εδώ ο υποψήφιος επενδυτής αναπτύσσει το Επιχειρηµατικό του Σχέδιο.
Ενδεικτικά ένα επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τα πεδία:
 Συνοπτική ή Αναλυτική περιγραφή του επιχειρηµατικού σχεδίου
 Στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου,
 Συσχέτιση επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχους του προγράµµατος
 Τεκµηρίωση δαπανών µε τους στόχους του προγράµµατος
 Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου σε σχέση µε τις ανάγκες
της επιχείρησης
 Σύνδεση προτεινόµενων ενεργειών και αναγκών
 Τεκµηρίωση συµβατότητας πρόσληψης εργαζόµενου µε επιχειρηµατικό σχέδιο
 Αναµενόµενα αποτελέσµατα (αναµενόµενη βιωσιµότητα)
Εδώ ο αξιολογητής δεν επεµβαίνει, αλλά θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε
βασικά και νευραλγικά σηµεία που διέπουν τη φύση του επιχειρηµατικού σχεδίου έτσι
ώστε να προχωρήσει στην πιο αποτελεσµατική αξιολόγηση και εύστοχη τεκµηρίωση.
Σηµεία που αφορούν στον λόγο δηµιουργίας της επιχείρησης, στην προβλεπόµενη
βιωσιµότητα, όπως επίσης και στην τεκµηρίωση συµβατότητας δαπανών µε τους όρους
του προγράµµατος αλλά και συµβατότητας µε την λειτουργία της επιχείρησης
(συσχέτιση δαπανών µε προτεινόµενους ΚΑ∆).
Πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή ώστε το επιχειρηµατικό σχέδιο να αφορά στους ΚΑ∆
που έχουν δηλωθεί. Εάν αφορά δραστηριότητες που δεν είναι επιλέξιµες, τότε είναι
στην αρµοδιότητα του αξιολογητή να συµπληρώσει µε «ΟΧΙ» το πεδίο VII.1.3 «Το
επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης αφορά σε επιλέξιµο ΚΑ∆ του προγράµµατος
σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα A στο παράρτηµα Ι του Οδηγού του Προγράµµατος?»
τεκµηριώνοντας επιπλέον την αρνητική απάντησή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων που διαθέτουν και µη

επιλέξιµους ΚΑ∆, ενδέχεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο να γίνεται αναφορά και σε µη
επιλέξιµες δραστηριότητες. Αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί λόγο απόρριψης.
Υποπεδίο IV.2 – Χαρακτήρας και Ποιότητα Επιχειρηµατικού Σχεδίου

Σε αυτό το υποπεδίο ο αξιολογητής χαρακτηρίζει το βαθµό ανταγωνισµού µε άλλες
επιχειρήσεις και την ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία 5 έτη. Ο αξιολογητής καλείται να
αναπροσαρµόσει τα πεδία και να προχωρήσει σε τεκµηρίωση της ενέργειάς του ΜΟΝΟ
σε περίπτωση που κρίνει ότι οι εκτιµήσεις που εµφανίζονται είναι υπερβολικές για το
µέγεθος, το είδος και το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης.
Ο αξιολογητής τεκµηριώνει µε µεγάλη λεπτοµέρεια την απάντησή του είτε αυτή
συµφωνεί µε την αρχική του επενδυτή είτε όχι.
 Τα σχόλια του αξιολογητή θα πρέπει να αναγραφούν στο σχετικό πεδίο. ∆εν
γίνονται δεκτά σχόλια όπως «Συµφωνώ µε τον επενδυτή».

ΠΕ∆ΙΟ V – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε αυτό το πεδίο ο αξιολογητής καλείται να επιβεβαιώσει τη βιωσιµότητα της
επιχείρησης όσον αφορά τον Κύκλο Εργασιών και τα Κέρδη προ Φόρων και
Αποσβέσεων. Εφόσον τα ποσά θεωρηθούν υπερβολικά, ο αξιολογητής δύναται να τα
αναπροσαρµόσει κατά την κρίση του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο Κύκλος Εργασιών και τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων κατά
την διαχειριστική χρήση 2012 είναι 0€ τότε θα πρέπει να διορθωθεί από τον αξιολογητή
δηλώνοντας όποιο ποσό κρίνει σύµφωνα µε την γενικότερη εικόνα του επιχειρηµατικού
σχεδίου και µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν υποβληθεί για τις χρήσεις 2012 και 2013.
Σε περίπτωση που όλα τα στοιχεία για όλα τα έτη είναι 0€ τότε ο αξιολογητής δεν
πρέπει να τα αλλάξει, αλλά να επικοινωνήσει άµεσα µε τον αρµόδιο ΕΦ∆.
Ο αξιολογητής τεκµηριώνει µε µεγάλη λεπτοµέρεια την απάντησή του είτε αυτή
συµφωνεί µε την αρχική του επενδυτή είτε όχι.
 Τα σχόλια του αξιολογητή θα πρέπει να αναγραφούν στο σχετικό πεδίο. ∆εν
γίνονται δεκτά σχόλια όπως «Συµφωνώ µε τον επενδυτή».

ΠΕ∆ΙΟ VI – ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υποπεδίο VI – Συµβολή Στην Απασχόληση

 ∆εν θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στις υφιστάµενες θέσεις
απασχόλησης.

Υποπεδίο VI – Αύξηση της Απασχόλησης

 Το πεδίο VI.2.1 «∆ηµιουργία Νέας Θέσης Εργασίας (1ΕΜΕ)» είναι αυτό που
καθορίζει την βαθµολογία του κριτηρίου της νέας θέσης απασχόλησης. Συνεπώς,
πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στο ΝΑΙ/ΟΧΙ που έχει συµπληρωθεί.
Συµπληρώνεται µε ΝΑΙ στην περίπτωση που ο επιχειρηµατίας έχει δηλώσει
δαπάνη για την Νέα Θέση Εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
συµπληρωθεί και το πεδίο Νέες Θέσεις Απασχόλησης (στην προηγούµενη
καρτέλα) µε τον αριθµό 1.
Συµπληρώνεται µε ΟΧΙ στην περίπτωση που δεν υπάρχει δηλωµένη δαπάνη
(πεδίο VIII) στο επιχειρηµατικό σχέδιο.

ΠΕ∆ΙΟ VIΙ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποπεδίο VII.1
Εδώ ο αξιολογητής θα πρέπει να απαντάει µε ΝΑΙ ή µε ΟΧΙ και να τεκµηριώνει την
απάντησή του στο εκάστοτε από κάτω πεδίο παρατηρήσεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ : 1.1
Για συµφωνία απαντήσεων και για βοήθεια προς τον αξιολογητή, καλό θα ήταν να
γίνεται αντιπαραβολή µε το ΠΕ∆ΙΟ Ι , αλλά και µε το ΠΕ∆ΙΟ ΙV.
α) εφόσον συµπληρώσει ΝΑΙ π.χ.: «Η επιχείρηση είναι Ο.Ε. άρα είναι επιλέξιµη ως
προς την νοµική της µορφή».
β) εφόσον συµπληρώσει ΟΧΙ π.χ.: «Η επιχείρηση δεν έχει επιλέξιµη νοµική µορφή
καθώς είναι Α.Ε. και συνεπώς δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας».
ΕΡΩΤΗΣΗ : 1.2
Για συµφωνία απαντήσεων και για βοήθεια προς τον αξιολογητή, καλό θα ήταν να
γίνεται αντιπαραβολή µε τα Υποπεδίο Ι.4 και I.5.
α) εφόσον συµπληρώσει ΝΑΙ αναγράφει π.χ. «Η επιχείρηση δεν έχει υπερβεί το όριο
του κανόνα De Minimis, καθώς έχει λάβει ενισχύσεις άνω των 200.000€ κατά την
εξεταζόµενη τριετία».
β) εφόσον συµπληρώσει ΟΧΙ αναγράφει π.χ. «Η επιχείρηση έχει υπερβεί το όριο του
κανόνα De Minimis, καθώς έχει λάβει ενισχύσεις άνω των 200.000€ κατά την
εξεταζόµενη τριετία».
ΕΡΩΤΗΣΗ : 1.3
Για συµφωνία απαντήσεων και για βοήθεια προς τον αξιολογητή, καλό θα ήταν να
γίνεται αντιπαραβολή µε το ΠΕ∆ΙΟ ΙΙ.1.2 σε αντιπαραβολή µε το πεδίο IV.1.
α) εφόσον συµπληρώσει ΝΑΙ αναγράφει π.χ. «Σύµφωνα µε την περιγραφή του
επιχειρηµατικού σχεδίου, αυτό θα υλοποιηθεί στον επιλέξιµο ΚΑ∆......».
β) εφόσον συµπληρώσει ΟΧΙ αναγράφει «Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν συνάδει µε
τους ΚΑ∆ που αναγράφονται στο πεδίο ΙΙ.1.2 και συνεπώς η πρόταση κρίνεται µη

επιλέξιµη.»
Υποπεδίο VΙΙ.2

Ερώτηµα 2.1:
Εδώ ο αξιολογητής καλείται να κάνει αναφορά στην οποιαδήποτε αλλαγή την οποία
έκανε όσον αφορά στις Τυπικές Προϋποθέσεις, τεκµηριώνοντας µε λεπτοµέρεια την
ενέργειά του.
Σε περίπτωση που δεν έγιναν αλλαγές να αναγράφεται το λεκτικό «∆εν έγιναν αλλαγές
από τον αξιολογητή».
Ερώτηµα 2.2:
Σε αυτό το σηµείο ο αξιολογητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά και να
τεκµηριώσει επαρκώς την απάντησή του. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η
πρόταση κρίνεται µη επιλέξιµη και δεν προκρίνεται για περαιτέρω αξιολόγηση (δεν θα
εξετάσει το παρακάτω πεδίο δαπανών).

ΠΕ∆ΙΟ VIII – ∆ΑΠΑΝΕΣ
Υποπεδίο VIII.1 – Συγκεντρωτικός Πίνακας ∆απανών

Ο συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών είναι ένας πίνακας που ουσιαστικά «βοηθάει»
τον αξιολογητή και του δίνει την συνολική εικόνα όσον αφορά τα ποσά των διαφόρων
κατηγοριών δαπανών.
Όπως παρατηρούµε, υπάρχουν 2 στήλες. Η 1η δείχνει τα Συνολικά Ποσά που έχει
αιτηθεί ο επενδυτής και η 2η τα τελικά Επιλέξιµα Ποσά τα οποία και υπολογίζει
αυτόµατα το ΠΣΚΕ, λαµβάνοντας υπόψη τα όρια του Προϋπολογισµού αλλά και τα
ποσοστά των διαφόρων δαπανών.
Μετά από πιθανές αλλαγές – «επεµβάσεις» - περικοπές που µπορεί να κάνει ο
αξιολογητής, είναι πολύ πιθανό να παρατηρήσουµε πως κάποια ποσά στην 2η στήλη
(Επιλέξιµα Ποσά ) να έχουν κόκκινο χρώµα. Αυτό σηµαίνει πως έχει γίνει αυτόµατα από
το ΠΣΚΕ ο υπολογισµός των επιλέξιµων ποσών σε συνάρτηση µε τα όρια και τα
ποσοστά που µόλις προαναφέραµε.
Υπενθυµίζεται πως ένας «υγιής» Προϋπολογισµός θα πρέπει να τηρεί ταυτόχρονα
και τα ανώτατα - κατώτατα όρια της ∆ράσης, αλλά και τα ποσοστά των επιµέρους
κατηγοριών δαπανών. Σε αντίθετη περίπτωση θα παρατηρούνται µειώσεις
Προϋπολογισµού ακόµα και απόρριψη της πρότασης.

Υποπεδίο VIII.2.2 – Ανάλυση ∆απανών

Εδώ ο αξιολογητής καλείται να κρίνει την εγκυρότητα και την επιλεξιµότητα αλλά και την
συνδεσιµότητα των δαπανών µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Καλό θα ήταν ο αξιολογητής
µετά από κάθε παρέµβαση στις δαπάνες, να ανατρέχει στον Συγκεντρωτικό Πίνακα
∆απανών του Υποπεδίου VIII.1 έτσι ώστε να βλέπει κάθε φορά τα «µέχρι τώρα
αποτελέσµατα».
Για να επέµβουµε στην κάθε δαπάνη, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο αριστερά από τον Α/Α
κάθε δαπάνης ώστε να εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

Προσοχή: Σε περίπτωση που ο αξιολογητής αναπροσαρµόσει («αλλάξει») το ποσό
από κάποια δαπάνη, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει – τεκµηριώσει την
ενέργειά του στην 3η καρτέλα µε την ονοµασία «Πρόσθετα» του αναδυόµενου
παραθύρου που είναι η παρακάτω:

Στην συνέχεια η λογική είναι ακριβώς η ίδια που αναφέραµε και στις πρώτες σελίδες.
Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή πατάµε την «Αποθήκευση» του αναδυόµενου
παραθύρου και µετά του αρχικού Υποπεδίου.
Τελειώνοντας µε τις δαπάνες, ο αξιολογητής πρέπει να απαντήσει στο ερώτηµα
«Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά µε την αξιολόγηση δαπανών;» µε ένα ΝΑΙ ή ένα
ΟΧΙ.
Σε περίπτωση που απαντήσει ΟΧΙ, ο αξιολογητής γράφει στις παρατηρήσεις «∆εν
παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις κατά την αξιολόγηση».
Σε περίπτωση που απαντήσει ΝΑΙ, ο αξιολογητής γράφει οπωσδήποτε τους λόγους
αναλυτικά για κάθε δαπάνη (λόγοι περικοπής, λόγοι µη επιλεξιµότητας, µεταφορά
δαπανών λόγω λάθους κατηγορίας τοποθέτησης κλπ)
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Στην κατηγορία δαπανών 8, επιλέξιµα είναι ΜΟΝΟ τα αναλώσιµα υλικά που θα
χρησιµοποιήσει η επιχείρηση, οι δαπάνες ενοικίασης-µίσθωσης εξοπλισµού
(leasing), οι πρώτες ύλες και τα ενδιάµεσα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν
στην παραγωγική. Εφόσον έχουν δηλωθεί δαπάνες εξοπλισµού χωρίς αναφορά
στο leasing τότε αυτές θα πρέπει να περικόπτονται. Η περικοπή θα
πραγµατοποιείται µε µηδενισµό της ‘ποσότητας’.
 Οι δαπάνες ίδρυσης δεν είναι επιλέξιµες για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
 Οι δαπάνες κατασκευής website, βελτιστοποίησης µηχανών αναζήτησης (SEO),
διαφήµισης σε έντυπα µέσα, διαφήµισης στο internet, κλπ δεν είναι επιλέξιµες
δαπάνες.
 Τα έπιπλα δεν είναι επιλέξιµα.

ΠΕ∆ΙΟ ΙX - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Πρόκειται για ένα σχετικά «αδιάφορο» πεδίο που απεικονίζει την εκτιµώµενη χρονική
υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
 ∆εν θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στη συγκεκριµένη καρτέλα.

ΠΕ∆ΙΟ Χ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

Υποπεδίο Χ.1 - Σκοπιµότητα Πράξης

Το συγκεκριµένο πεδίο παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης
και εν συνεπεία στην τελική βαθµολογία διότι ουσιαστικά εδώ γίνεται αναφορά στην
σαφήνεια και την κατανόηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου από τον αξιολογητή. Σε αυτό
το πεδίο εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της πράξης,
καθώς και της τεκµηρίωσης των επιπτώσεων της κρίσης στην επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής θα πρέπει να τεκµηριώνει την άποψή του ακόµη
και στην περίπτωση που η πρόταση χαρακτηριστεί ως ολοκληρωµένη και απόλυτα
σαφής. Η τεκµηρίωση αυτή θα πρέπει να είναι πιο εκτενής και αναλυτική ειδικά στις
περιπτώσεις στις οποίες δίνεται ο χαρακτηρισµός µέτριας ή ελλιπούς περιγραφής.
Αν το επιχειρηµατικό σχέδιο έχει αυστηρά συνταχθεί µε βάση τα ενδεικτικά σχόλια που
εµφανίζονται στο ΠΣΚΕ ή αν το κείµενο της περιγραφής παρέχει δεδοµένα τα οποία
καλύπτουν εµµέσως τα απαιτούµενα πεδία τότε η βαθµολογία θα πρέπει να κυµαίνεται
από 0-4 βαθµούς, ανάλογα µε την κρίση του αξιολογητή.
Σε περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο παρέχει και επιπλέον πληροφορίες όπως
ενδεικτικά:
 Σχέδιο Marketing
 Πίνακες ανάλυσης κόστους λειτουργικών δαπανών
 Στατιστικά Στοιχεία Ανάπτυξης Κλάδου – Ανταγωνισµού
 Ανάλυση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής.
 Break Even Point
 Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) Analysis
 Political, Economical, Social, Technological (PEST) Analysis
Τότε, το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να βαθµολογείται µε τη µεγαλύτερη
βαθµολογία (5 βαθµοί).

Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες (δυναµική κλάδου, ποιότητα προϊόντος, περιοχή
δραστηριοποίησης επιχείρησης, κ.α) οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης.
Χ.2 - Τελική Βαθµολόγηση Πρότασης - Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Σε αυτό το Υποπεδίο φαίνεται η βαθµολογία που λαµβάνει αυτόµατα από το ΠΣΚΕ η
πρόταση στις διάφορες κατηγορίες. Εδώ ο αξιολογητής δεν παρεµβαίνει.
Υποπεδίο Χ.3 - Τελική Κρίση Αξιολογητή

Ερώτηση 1.2:
Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής θα πρέπει να τεκµηριώνει συνοπτικά και µε σαφήνεια
την απάντησή του.
Πχ « Η πρόταση είναι επιλέξιµη καθώς η επιχείρηση είναι Υφιστάµενη,
δραστηριοποιείται σε επιλέξιµους ΚΑ∆, έχει την κατάλληλη νοµική µορφή κλπ»
ή
Πχ « Η πρόταση είναι µη επιλέξιµη καθώς η νοµική της µορφή είναι Ν.Π.∆.∆. »
Ερώτηση 1.3:
Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής θα πρέπει να τεκµηριώνει συνοπτικά και µε
σαφήνεια την απάντησή του.
Πχ « Όσον αφορά στα κριτήρια βαθµολογίας, η πρόταση είναι επιλέξιµη καθώς
συγκεντρώνει βαθµολογία πάνω από 50 …»
ή
Πχ «Όσον αφορά στα κριτήρια βαθµολογίας, η πρόταση είναι µη επιλέξιµη διότι η
επιχείρηση δεν ξεπερνά σε άθροισµα το όριο των 50 βαθµών που είναι η ελάχιστη
απαιτούµενη βαθµολογία»
Πεδίο 1.4:
Εδώ θα πρέπει να µεταφερθούν από τον αξιολογητή συνολικά όλα τα σχόλια που έχουν
συµπληρωθεί σε όλα τα προηγούµενα πεδία.

ΠΕ∆ΙΟ ΧΙ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πριν οριστικοποιήσετε και υποβάλετε την αξιολόγησή σας, θα πρέπει να κάνετε ένα
Έλεγχο Ορθότητας (κάνοντας κλικ στο σχετικό πλήκτρο) προκειµένου να δούµε πιθανά
λάθη-ελλείψεις.
Υπάρχουν 2 ειδών επισηµάνσεις.
1) Σφάλµατα-Ελλείψεις: Εδώ ο αξιολογητής θα πρέπει να διαβάσει µε προσοχή
την κάθε έλλειψη και να προβεί στην ανάλογη διόρθωση. Βασική επισήµανση
είναι ότι σε περίπτωση του Σφάλµατος-Έλλειψης είναι αδύνατη η υποβολή της
πρότασης καθώς όπως βλέπουµε και στην εικόνα το πλήκτρο «Υποβολή»
φαίνεται θολό. Όταν διορθωθούν όλες οι Ελλείψεις τότε γίνεται η υποβολή.
2) Παρατηρήσεις-Επισηµάνσεις: Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να γίνει
υποβολή καθώς οι παρατηρήσεις που εµφανίζονται είναι απλά για να επιστήσουν
την προσοχή.

Γενικές Παρατηρήσεις Τεχνικής βοήθειας
Σε περίπτωση εµφάνισης της παρακάτω οθόνης :

θα πρέπει αρχικά να κάνετε κλικ στο « Οι Αξιολογήσεις µου » και να βρεθείτε στο
αρχικό έτσι ώστε να «ξεµπλοκάρετε» το Σύστηµα. Στην περίπτωση που και πάλι δεν
δοθεί λύση, χωρίς δισταγµό θα πρέπει να κλείσετε εντελώς το Internet Explorer
ξεκινώντας και πάλι την αξιολόγηση (από το επεξεργασία).
Σε αυτό το σηµείο γίνεται αντιληπτό πως η ανάγκη ταυτόχρονης χρήσης εγγράφου
Word είναι επιτακτική έτσι ώστε σε περίπτωση προσωρινού προβλήµατος του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων να µην κάνει ο αξιολογητής
επιπλέον κόπο προκειµένου να ξαναγράψει τα δεδοµένα τα οποία ενδεχοµένως θα
έχουν χαθεί.

Για τα τεχνικά προβλήµατα που πιθανόν αντιµετωπίσετε θα πρέπει να γίνει σχετική
αναφορά στο helpdesk προκειµένου να σας αποσταλούν οι απαραίτητες οδηγίες.

