FAQs ΔΡΑΣΗ 1

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: 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 3: Τα ποσά που θα καταγραφούν στην αίτηση για τα ενοίκια και τις
δαπάνες ΔΕΚΟ, 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 4: 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 5: 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. 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.

Ερώτημα 6: 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 ΚΑΔ); Η ερώτηση
γίνεται διότι στη βεβαίωση της ΔΟΥ δεν θα φαίνεται ως «πρώτη έναρξη» αλλά
ως «επανέναρξη».
Απάντηση: Εφόσον η βεβαίωση της εφορίας θα αναφέρει επανέναρξη, η
επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη. Δεν θα εξεταστεί η επανέναρξη εφόσον η
προηγούμενη επιχείρησή του έχει κλείσει πριν τις 31/12/2010

Ερώτημα 7: Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι από 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 8:
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
ανέργους πλην του επιχειρηματία.

Ερώτημα 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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

13:

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 14: 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.

Ερώτηση 15: 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 16: 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 17: 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. ΔΕΚΟ,
συμπληρώνονται κατ’ εκτίμηση στο έντυπο υποβολής. Κατά τον διοικητικό
έλεγχο απαιτείται η προσκόμιση και του τιμολογίου αγοράς του παγίου.
Ερώτημα 18: Για την Δράση 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 ΚΑΔ που αναφέρονται στον πίνακα Α
του παραρτήματος Ι του οδηγού

Ερώτημα 19: Η πρόσληψη νέου ατόμου με 1ου βαθμού συγγένειας είναι
επιλέξιμο;
Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμη, εφόσον είναι άνεργος διαθέτοντας δελτίο
ανεργίας σε ισχύ.

Ερώτημα 20: 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 21: 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 22: 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 23: 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 24: 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 1-12011.
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 25: 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 26: Είναι επιλέξιμες οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμες εφόσον διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (ΚΑΔ 2008: 50)

Ερώτημα 27: 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 28: 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: Εξετάζεται στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με
αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.
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 29: Πως θα συμπληρωθεί το έντυπο υποβολής πρότασης, όταν
δεν έχει βρεθεί ο αντίστοιχος προμηθευτής (π.χ. για το ενοίκιο) αφού στον
Αναλυτικό Πίνακα Δαπανών 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 30: 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

31:

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 32: 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 33: 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 34: 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 35:

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 36:

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 37: 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 38: 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 39: 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 40: 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 41: 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 42: 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 43: 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 44: Είναι επιλέξιμες οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (ΑΜΚΕ), οι οποίες έχουν κάνει έναρξη μέσα στο 2011 και έχουν
επιλέξιμο ΚΑΔ; Επιδοτείται η σύσταση νέας ΑΜΚΕ;
Απάντηση: Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.
Ερώτημα 45: Επιχείρηση ενδιαφέρεται να δημιουργήσει νέα θέση εργασίας.
Η σύμβαση είναι απαραίτητα 12μηνη, χωρίς να έχω δικαίωμα να απολύσω το
υπάρχον άτομο (π.χ. για λόγους μη τήρησης καθηκόντων) και να προσλάβω
άλλο;

Απάντηση: Η νέα θέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί για συνολικά 12
μήνες. Δύναται να γίνει αντικατάσταση του ατόμου εφόσον συντρέχουν
σοβαροί λόγοι αποχώρησής του.

Ερώτηση 46: Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου με επιλέξιμο ΚΑΔ (έντυπο Ε3
κωδ. 761) και επιλέξιμο επίσης ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας (έντυπο Ε3 κωδ.
705), και διαθέτει μεταξύ άλλων -όπως εμφανίζεται στο Έντυπο Δήλωσης
μεταβολής εργασιών /αντιστοίχιση ΚΑΔ- 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 47: Στην κατηγορία δαπάνης «Δαπάνες Ίδρυσης», είναι επιλέξιμη
η αμοιβή μηχανικού για έκδοση αδείας λειτουργίας ή απαλλακτικού;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη και συνδέεται με την κατηγορία
«Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης».

Ερώτημα 48: Για τη Δράση 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 ΔΕΝ έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραμμα..

Ερώτημα 49: 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 50: Αν κάποιος υποβάλλει πρόταση 35.000 ευρώ (με την
πρόσληψη), πότε μπορεί υποβάλλει αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου; Πρέπει να
έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 50% μαζί με τη δαπάνη πρόσληψης (δηλ.
τουλάχιστον 17.500€) ή μήπως δεν υπολογίζεται η αμοιβή του προσωπικού;
Γίνεται δηλαδή να πιστοποιηθεί η δαπάνη απασχόλησης προσωπικού και
πριν το 12μηνο;
Απάντηση: Το αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου θα μπορεί να υποβληθεί όταν
υλοποιηθεί το 50% του οικονομικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένης και
της πρόσληψης 1 ΕΜΕ.

Ερώτημα 51: Δράση 1. Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός με επιλέξιμο ΚΑΔ
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 ΚΑΔ και η επένδυση αφορά τον επιλέξιμο
ΚΑΔ 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 μετοχικήεταιρική σύνθεση.
Ερώτημα 52: Είναι επιλέξιμες δαπάνες σύνδεσης ΔΕΚΟ?
Απάντηση: Οι δαπάνες σύνδεσης ΔΕΝ εντάσσονται στις δαπάνες ΔΕΚΟ

Ερώτημα 53: 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 54: Τι περιλαμβάνει η δαπάνη εξοπλισμός / ενδιάμεσα προϊόντα /
πρώτες ύλες;
Απάντηση: Περιλαμβάνει αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσει η
επιχείρηση, πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν
στην παραγωγική διαδικασία καθώς και δαπάνες ενοικίασης-μίσθωσης
εξοπλισμού(leasing) .
Ερώτημα 55: 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 56: Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων για την Δράση 1;.
Απάντηση : ΟΧΙ

