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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 9v.1 “Επιχορήγηση φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο,
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τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010)..«Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ. αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών για την
ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις εκλογές της 2ας Ιουνίου
2019.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).
10. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 94591 (ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ.
αριθμ. Απόφαση 32680/ΕΥΘΥ334/23.03.2015 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ
791/Β/2015), όπως ισχύει,
11.Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως τροποποιείται και ισχύει.
(2016/C262/01)
12. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως τροποποιείται και
ισχύει.
13.Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-18 Υπουργική Απόφαση με θέμα αντικατάσταση της υπ΄
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-16 (ΦΕΚ Β3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-15 (ΦΕΚ Β1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως
ισχύει.
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Σελίδα 2 από 17

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής
επενδυτικών σχεδίων για
ΑΔΑ:ενίσχυσης
6ΓΓΖ7ΛΩ-Η24
τη δράση 9v.1 “Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ”, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

14.Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος για τον
έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει.
15.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) και θέμα:
"Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22
του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει.
16.Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
17. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό με αριθμό C (2014) 10164/ 18.12.2014 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18.Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-20 και
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
19.Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40.
20.Τον Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και
άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 205/Α’/31-10-2016), όπως ισχύει.
21.Τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019», όπως
ισχύει.
22.Την με αριθμ. 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) υπουργική απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την τήρηση και
λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
23.Την με αριθμ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών
εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων
κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
24.Την με αρ. πρωτ. οικ. 1406/4.6.2019 (ΦΕΚ 248/Β/24.6.2019) Απόφαση ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, όπως ισχύει.
25. Την από 06/11/2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020,
με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της δράσης.
26.Την με Α.Π. οικ.414/16.02.2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ με την οποία
εγκρίθηκαν μέσω γραπτής διαδικασίας τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης
27. Την υπ’ αρ. 137862/24.12.2020 (ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ 3331/28.12.2020) διατύπωση σύμφωνης γνώμης του
Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ επί του σχεδίου πρόσκλησης για τη δράση
«Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
28. Την πρόσκληση με Α.Π 3331/21.01.2021 και θέμα «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
29. Την με ΑΠ οικ.648/09.03.2021 Γραπτή διαδικασία τροποποίησης του ΕΕΕΠ (19 η έκδοση).
30. Η υπ’ αρ. 1039/15.04.2021 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου 1 ης τροποποίησης
πρόσκλησης για τη δράση «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
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31. Την 1η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π 1039/15.04.2021 και θέμα «Επιχορήγηση φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
32. Την εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ περί ανάγκης τροποποίησης πρόσκλησης με Α.Π 1382/24.05.2021.
33. Η υπ’ αρ. 58498/1094/26.05.2021 (ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ Α.Π 1400/26.05.2021) διατύπωση σύμφωνης γνώμης
επί του σχεδίου 2ης τροποποίησης πρόσκλησης για τη δράση «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».
34. Την 2η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π 1400/27.05.2021 (ΑΔΑ ΩΥ1Μ7ΛΩ-ΗΟΦ) και θέμα
«Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του αρχείου ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τη δράση 9v.1 “Επιχορήγηση φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ”, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση
σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης και των παραρτημάτων της όπως επισυνάπτεται στην
παρούσα.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
www.pepba.gr, του ΕΣΠΑ, www.espa.gr και της ΕΛΑΝΕΤ, www.elanet.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ.Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Συνημμένα : Αρχείο ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Κοινοποίηση :
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΕΑΣ
- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
- ΕΦΕΠΑΕ
- ΕΛΑΝΕΤ

Εσωτερική Διανομή :
-

Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου. Αιγαίου
Μονάδες ΕΥΔ
Χ/Α
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Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις Δράση 9v1

Νομιμοποιητικά
1.ΕΡΩΤΗΣΗ
Στα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αναφέρεται "Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. για Κοιν.Σ.Επ του
άρθρου 14 Ν 4430/2016 απαιτείται το καταστατικό) και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
Τι εννοείται νομίμως δημοσιευμένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο όρος αφορά τις περιπτώσεις όπου υπάρχει και εφαρμόζεται βάσει του θεσμικού πλαισίου υποχρέωση
δημοσίευσης. Αν όχι, θα πρέπει ο δικαιούχος να το αναφέρει στην αίτηση του.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αναφέρεται "Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση καταχώρησης
τροποποίησης καταστατικού στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης". Έχουμε πιστοποιητικό μέλους που αποδεικνύει την εγγραφή στο αντίστοιχο
μητρώο. Είμαστε οκ με αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τον δυνητικό δικαιούχο απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού μέλος μητρώου ΚΑΛΟ σε ισχύ
για το έτος υποβολής.
3. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην άδεια λειτουργίας, οι περισσότερες δραστηριότητες της ΚΟΙΣΠΕ δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας,
ωστόσο λειτουργούν και μία εποχική καντίνα (που ίσως λειτουργεί πλέον και όλο το χρόνο) και η οποία
χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Προς το παρόν όμως η επενδυτική πρόταση (ΚΑΔ επένδυσης) θα αφορά
μία άλλη δραστηριότητα που εξαιρείται άδειας λειτουργίας (σκεφτόμαστε όμως αν λειτουργεί ετήσια η
καντίνα και πρωινές ώρες, μήπως ενισχυθεί κι εκεί η δραστηριότητα). Τί ΥΔ να προσκομίσουμε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για την υποβολή της πρότασης η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει άδεια λειτουργίας για κάθε ΚΑΔ
επένδυσης που δραστηριοποιείται ήδη. Δύναται κατά την υλοποίηση να γίνει προσθήκη ΚΑΔ επένδυσης,
αρκεί να τεκμηριώνεται ότι το σχέδιο δε μεταβάλλεται όπως αυτό είχε αρχικά βαθμολογηθεί. Η άδεια
λειτουργίας(όπου απαιτείται) για κάθε επιπλέον ΚΑΔ επένδυσης θα εξετάζεται κατά την εκταμίευση.
Επισημαίνεται ότι η ημ/νία επιλεξιμότητας για τις δαπάνες που σχετίζονται αποκλειστικά με τους
προστιθέμενους ΚΑΔ επένδυσης, ορίζεται από την ημ/νία προσθήκης τους.
4. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στα οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, αναφέρεται σε Ισολογισμούς
δημοσιευμένους στο ΓΕΜΗ. Έχουμε στη περίπτωση μας βιβλία Γ Κατηγορίας, μας είπαν από το
επιμελητήριο να κάνουμε εγγραφή στο ΓΕΜΗ αλλά χωρίς υποχρέωση άλλων κινήσεων. Ωστόσο, στο
πλαίσιο του προγράμματος είναι υποχρεωτικό να έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί των ετών 17-18-19 ή
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να το αιτιολογήσουμε με κάποια ΥΔ και αναφορά στη σχετική νομοθεσία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο όρος αφορά τις περιπτώσεις όπου υπάρχει και εφαρμόζεται βάσει του θεσμικού πλαισίου υποχρέωση
δημοσίευσης. Αν όχι, θα πρέπει ο δικαιούχος να το αναφέρει στην αίτηση του.
5. ΕΡΩΤΗΣΗ
Αν είμαστε δικαιούχοι για την συνημμένη πρόσκληση και ενώ ξέρουμε ότι δεν είμαστε Κοινωνικός
Συνεταιρισμός, παρόλα αυτά στο ΦΕΚ που ακολουθεί αναφέρονται οι Συνεταιρισμοί του Νόμου
4384/2016 το οποίο ισχύει για εμάς. Βέβαια αναφέρει στο ΦΕΚ ότι πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν
κάποιες προϋποθέσεις αα)…ββ)….μέχρι στστ).
Να υποθέσουμε λοιπόν ότι εφόσον συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις θεωρούμαστε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε γραμμένοι στο Μητρώο
αυτών των Φορέων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
6. ΕΡΩΤΗΣΗ
Μια ΚοινΣΕπ που είναι σε ανεξάρτητο χώρο, ιδρύθηκε στις 29.01.2021, δεν έχει υποβάλλει τον ετήσιο
της ισολογισμό και δεν απασχολεί προς το παρόν κάποιο προσωπικό.
Μπορεί η επιχείρηση αυτή να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στην τρέχουσα πρόσκληση για τη
δράση 9v.1 “Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου ” ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η νέα επιχείρηση (που δεν έχει κλεισμένη χρήση) είναι επιλέξιμη, εφόσον πληροί το σύνολο των
τυπικών προϋποθέσεων βάσει της πρόσκλησης.
7.ΕΡΩΤΗΣΗ
Δύναται να προστεθεί και να λάβει ενίσχυση, ένας νέος επιλέξιμος ΚΑΔ, με τρέχουσα ημερομηνία
προσθήκης (δηλ. ημερομηνία προσθήκης κατόπιν δημοσίευσης της Δράσης);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι , ο επιλέξιμος ΚΑΔ που προστέθηκε μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δύναται να λάβει
ενίσχυση, αρκεί να αποτυπώνεται στο TAXISNET. Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον 1 επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή.
8. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην πρόσκληση του προγράμματος αναφέρεται στη σελίδα 21 ότι:
«την περίπτωση Δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και δραστηριοποιούνται
επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.
1407/2013 ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο Δικαιούχος
δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται, με κατάλληλα μέσα, ο
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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σημασίας και εφόσον υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση»
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μπορεί να υποβάλλει πρόταση ένας φορέας ΚΑΛΟ ο οποίος
δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ εφόσον οι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Ωστόσο στη σελίδα 22 αναφέρεται ότι :
«Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται
του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών που εξαιρείται αναφέρεται μεταξύ
των σκοπών όπως ορίζονται από το καταστατικό της επιχείρησης και δεν ορίζεται στην έναρξη
δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο
πρόγραμμα, εφόσον συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να
ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η
επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να προβεί σε μεταβολή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ως προς το εξαιρούμενο αντικείμενο και να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το
εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών»
Από την παραπάνω διατύπωση προκύπτει ότι ένας φορέας ΚΑΛΟ δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση
εφόσον διαθέτει μη επιλέξιμους ΚΑΔ εάν πρώτα δεν προβεί σε μεταβολή δραστηριοτήτων για την
αφαίρεση του ΚΑΔ.
Παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας εάν πράγματι μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένας φορέας ό οποίος
διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ ή θα πρέπει αναγκαστικά να προβεί σε δήλωση μεταβολής
δραστηριοτήτων προκειμένου να αφαιρέσει τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ και στη συνέχεια να υποβάλλει
αίτηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η επιχείρηση που διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, δύναται να
ενταχθεί υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
9. ΕΡΩΤΗΣΗ
Κάποιοι αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστική απασχόληση στις ατομικές επιχειρήσεις τους. Αν θέλουν να
στήσουν το συνεταιριστικό σχήμα ώστε σταδιακά ή μελλοντικά να σταματήσουν να είναι
αυτοαπασχολούμενοι, αποκλείονται του προγράμματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι δεν αποκλείονται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι τυπικές προϋποθέσεις.
10.ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο επιλέξιμος ΚΑΔ αφορά μόνο τον κύριο ΚΑΔ στη ΔΟΥ ή και του δευτερεύοντες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο επιλέξιμος ΚΑΔ αφορά σε κύριους και δευτερεύοντες.
11. ΕΡΩΤΗΣΗ
Αντίστοιχα ένας δευτερεύων μη επιλέξιμος ΚΑΔ μπορεί να αποτελέσει κριτήριο αποκλεισμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Όχι, ένας δευτερεύων μη επιλέξιμος ΚΑΔ δεν αποτελεί λόγω αποκλεισμού του έργου κατά την υποβολή
της πρότασης.
12. ΕΡΩΤΗΣΗ
Μπορεί να αποτελέσει πρόταση η Πιστοποίηση αγροκτήματος ως “Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος”
σύμφωνα με τις ΚΥΑ 543/34450/2017 και 310/85788/18-06-2018;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μόνο αν είναι φορέας ΚΑΛΟ και πληροί σωρευτικά τις τυπικές προϋποθέσεις.
13. ΕΡΩΤΗΣΗ
Από πότε θα πρέπει να υφίσταται ο επιλέξιμος ΚΑΔ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστο επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
14. ΕΡΩΤΗΣΗ
Μπορεί μια επιχείρηση να προσθέσει νέο ΚΑΔ επένδυσης μετά την προκήρυξη της δράσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι μπορεί.
15. ΕΡΩΤΗΣΗ
Με δεδομένο ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής, κάποιο νέο σχήμα μπορεί να έχει ξεκινήσει, αλλά να
μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ένταξης του στο μητρώο, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό για την
συμμετοχή του στο πρόγραμμα, η αίτηση εγγραφής στο μητρώο (με την υποχρέωση προφανώς να
προσκομίσει τα τελικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΥΔ;)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι δεν δύναται να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή του στο πρόγραμμα καθότι, θα πρέπει να διαθέτουν
βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης.
16. ΕΡΩΤΗΣΗ
Επένδυση στο χώρο της εστίασης, που πραγματοποιείται σε παλιό διατηρητέο κτίριο, δεν επιτρέπει τις
απαραίτητες επεμβάσεις για τη δημιουργία τουαλέτας ΑΜΕΑ. Μπορεί αυτό να γίνει αιτία να απορριφθεί
η αίτηση χρηματοδότησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την πρόσκληση ο δικαιούχος οφείλει να διαθέτει ή να δεσμευθεί ότι θα μεριμνήσει για τις
κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,
όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση η όποια τυχόν απόκλιση θα
τεκμηριώνεται και θα εξετάζεται.
ΕΜΕ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στα δικαιολογητικά για τα στοιχεία προσωπικού αναφέρεται "Το σύνολο των μηνιαίων καταστάσεων των
εργαζομένων σφραγισμένα από το λογιστήριο της επιχείρησης". Εδώ θέλουμε 36 μηνιαίες καταστάσεις;
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το εν λόγω δικαιολογητικό έχει καταργηθεί και στη θέση του ζητούνται οι αντίστοιχες αναλυτικές ΑΠΔ,
σε ψηφιακή μορφή pdf (όχι σκαναρισμένη).
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Τηλεφωνικά διευκρινίσαμε ότι μπορεί ένα άτομο που ήδη απασχολείται με ημιαπασχόληση (0,3 ΕΜΕ)
κατόπιν εγκρίσεως του προγράμματος να μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση, άρα 0,7 ΕΜΕ επιπλέον και
να προσλάβει νέο άτομο με ημιαπασχόληση για τα επιπλέον 0,3 ΕΜΕ. Επ αυτού θα θέλαμε να
ρωτήσουμε εάν δύναται το νέο άτομο να ασχολείται με αγροτικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι
σκοπεύουν να κάνουν κήπο όπου θα διενεργούνται τα σεμινάρια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον το νέο άτομο αφορά σε επιδοτούμενη θέση εργασίας , θα πρέπει απαραιτήτως το αντικείμενο
της εργασίας του να συνάδει με τον ΚΑΔ επένδυσης. Στη περίπτωση που το νέο άτομο δεν θα
περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο ως δαπάνη, αλλά θα προσμετράται μόνο ως στόχος ΕΜΕ, τότε
δεν εξετάζεται καθόλου η σχέση του με τον ΚΑΔ επένδυσης.
3. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η προκήρυξη αναφέρει ότι: «Η δημιουργία τουλάχιστον μίας (1) θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης
που αντιστοιχεί σε 1ή 2 ΕΜΕ ή αντίστοιχων θέσεων μερικής απασχόλησης, είναι υποχρεωτική.» Η έννοια
της πλήρους απασχόλησης, εμπεριέχει και την έννοια της αποκλειστικής (για το μισθωτό) απασχόλησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από την πρόσκληση προκύπτει ότι κάθε νεοπροσλαμβανόμενος/η εφόσον προσλαμβάνεται με σύμβαση
εργασίας πλήρους απασχόλησης θα απασχολείται αποκλειστικά στην επιχορηγούμενη επιχείρηση.
4. ΕΡΩΤΗΣΗ
O όρος να μη μειωθεί ο αριθμός προσωπικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, αναφέρεται σε
ΕΜΕ ή σε αριθμό εργαζομένων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο έλεγχος για το προσωπικού προκύπτει μόνο από τον υπολογισμό των ΕΜΕ.
5. ΕΡΩΤΗΣΗ
Επιχείρηση που θα προβεί σε πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες
σε προσωπικό κατά τους θερινούς μήνες, πέρα από τα ένα ή δύο άτομα που υποχρεωτικά θα προσλάβει
λόγω δέσμευσης από το πρόγραμμα, θα μπορεί στη συνέχεια να τους απολύσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη πρόσκληση δεν προβλέπεται κάποια δέσμευση σχετικά με διατήρηση των επιπλέον ΕΜΕ, πέρα από
αυτές που ο δικαιούχος επιδοτείται (1ή 2 ΕΜΕ) και αυτές που προϋπήρχαν, βάσει του υποβαλλόμενου
προϋπολογισμού του. Σε κάθε περίπτωση όμως, από τη στιγμή που επηρεάζεται το σχετικό
βαθμολογούμενο κριτήριο «Αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου», δύναται να προκύψει νέο
βαθμολογικό αποτέλεσμα, με αναδρομική ισχύ για την υποβολή της.
6. ΕΡΩΤΗΣΗ
Με ποιο τρόπο θα γίνεται ο υπολογισμός των ΕΜΕ πριν και μετά την υποβολή της πρότασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ εξετάζονται οι ημέρες ασφάλισης (από τις ΑΠΔ) και το ωράριο(από τα Ε4)
των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα το αποτέλεσμα προκύπτει βάσει των παραδοχών που ακολουθούν:
1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες.
Υπολογισμός ΕΜΕ:
1. Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο (8ωρο): Hμέρες ασφάλισης (του έτους) που ο εργαζόμενος δουλεύει
με πλήρες ωράριο (8ωρο) / 300.
2. Εργαζόμενος που δουλεύει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (στοιχεία από τους Πίνακες
προσωπικού): (αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων ανά μήνα x ώρες εργασίας ανά ημέρα x μήνες
εργασίας) / 2.080.
Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η
συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από
περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.
7. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, το οποίο θα διαρκέσει 18 μήνες, προβλέπεται να προσληφθούν 3
υπάλληλοι.
Σκοπεύουμε να προσλάβουμε τον πρώτο, αμέσως μετά την υποβολή-κατάθεση της πρότασης. Πρόκειται
για γυναίκα, διαζευγμένη, άνεργη, αρχηγό μονογονεικής οικογένειας, η οποία έχει άμεση ανάγκη
εργασίας. Γνωρίζουμε ότι αυτό γίνεται με δική μας ευθύνη, εφ’ όσον δεν θα έχει εγκριθεί το επενδυτικό
μας σχέδιο.
Ο χρόνος υλοποίησης (18 μήνες) θα ξεκινήσει για την κάλυψη της επιλέξιμης μισθοδοσίας , με την
πρώτη πρόσληψη?
Οι υπόλοιποι 2 υπάλληλοι που θα προσληφθούν μετά την έγκριση (ας υποθέσουμε Οκτώβριο), θα
καλυφθούν και εκείνοι για 18 μήνες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η τυπική διάρκεια υλοποίησης ενός ΕΠ είναι έως και 18 μήνες από την ημ/νία ένταξης του κι η οι
αιτούμενες δαπάνες δύναται να είναι επιλέξιμες από την ημ/νία υποβολής της πρότασης. Εφόσον δεν
προκύπτει κάποιος όρος προς εκπλήρωση από τις τυπικές προϋποθέσεις, που επηρεάζει την ημ/νία
έναρξης επιλεξιμότητας, η νέα θέση εργασίας είναι επιλέξιμη κατά το διάστημα από την ημ/νία
υποβολής έως και την τυπική ημ/νία ολοκλήρωσης του ΕΠ, ήτοι έως 18 μήνες από την ημ/νία ένταξης
του. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι επιδοτούμενες ΕΜΕ θα πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς
αυτές του 12μηνου αναφοράς(οι 12 μήνες που προηγούνται του μήνα υποβολής) κι ότι ο έλεγχος για την
κάλυψη του στόχου (1ή 2 ΕΜΕ βάσει προϋπολογισμού) αφορά μόνο στη τυπική διάρκεια υλοποίησης
του ΕΠ, ήτοι το 18μηνο από την ημ/νία ένταξης του.
8. ΕΡΩΤΗΣΗ
Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου, ο οποίος είναι μέτοχος (όχι εργαζόμενος) σε εταιρεία (Ο.Ε.-Ε.Ε.);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από την Πρόσκληση του Προγράμματος δεν προκύπτει τέτοιου είδους περιορισμός, αλλά σε κάθε
περίπτωση νεοπροσλαμβανόμενου/ης που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας πλήρους
απασχόλησης, θα πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά στην επιχορηγούμενη επιχείρηση.
9. ΕΡΩΤΗΣΗ
Αν κάποιος από τους αρχικούς υπαλλήλους αποφασίσει να αποχωρήσει από την εταιρεία (παραίτηση για
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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προσωπικούς λόγους), μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον και η μισθοδοσία του να είναι επιλέξιμη
δαπάνη για το υπόλοιπο του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η νέα πρόσληψη που αντικαθιστά υφιστάμενη θέση εργασίας δυνητικά είναι επιλέξιμη, αρκεί οι
αιτούμενες ΕΜΕ να είναι πρόσθετες ως προς αυτές που υπολογίστηκαν κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς
(οι 12 μήνες που προηγούνται του μήνα υποβολής).
10. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η δαπάνη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι επιλέξιμη μόνο για τις περιπτώσεις
προσλήψεων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει της Πρόσκλησης δεν προκύπτει τέτοιου είδους περιορισμός.

ΕΔΡΑ –ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, έχουμε παραχωρητήριο από το 2004. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο επιπλέον σε
αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά την υποβολή της πρότασης το παραχωρητήριο θα πρέπει να ναι σε ισχύ και τεκμηριώνεται από το
σώμα συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά υποβολής και αποδοχής στο TAXISNET. Εφόσον η πρόταση
ενταχθεί, η διάρκεια του παραχωρητηρίου θα πρέπει να καλύπτει όλη την περίοδο υλοποίησης, καθώς
και 1 έως 3(δαπάνες με ρήτρα ευελιξίας) χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Κατά την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η σύμβαση παραχώρησης
απαιτείται να είναι σε ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; Σας αποστέλλω αυτό το ερώτημα με το
σκεπτικό ότι μπορεί να γίνει τροποποίηση της αίτησης μετά την έγκριση της, για αλλαγή έδρας, έτσι ώστε
να εξασφαλιστεί, αν απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίου ή να γίνει ανανέωση του υπάρχοντος
συμβολαίου πριν την αίτηση καταβολής της ενίσχυσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά την υποβολή της πρότασης το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να ναι
σε ισχύ και να τεκμηριώνεται από το σώμα, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά υποβολής και αποδοχής
στο TAXISNET. Εφόσον η πρόταση ενταχθεί, η διάρκεια του παραχωρητηρίου θα πρέπει να καλύπτει όλη
την περίοδο υλοποίησης, καθώς και 1 έως 3(δαπάνες με ρήτρα ευελιξίας) χρόνια μετά την ολοκλήρωση
του έργου.
3. ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο φορέας της επένδυσης είναι Συνεταιρισμός (Κοιν Σεπ) και ενοικιάζει από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
της περιοχής του το οίκημα στο οποίο ασκεί την δραστηριότητα του.
Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος (για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη
ενοικίου) απαιτείται Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τα μέλη και των δύο Συνεταιρισμών ή
εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση.
Στην περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ποιο θα είναι το λεκτικό της;
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των δύο Συνεταιρισμών ;
Θα βεβαιώνει ότι τα μέλη του ενός συνεταιρισμού δεν έχουν συγγένεια πρώτου και δεύτερου βαθμού με
τα μέλη του άλλου συνεταιρισμού;
Σε περίπτωση που κάποια άτομα είναι μέλη και των δύο συνεταιρισμών η επιδότηση ενοικίου
καθίσταται μη επιλέξιμη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο έλεγχος για την συγγένεια πραγματοποιείται είτε όταν ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο είτε
φυσικό πρόσωπο. Στη περίπτωση εκμισθωτή νομικού προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών(Υ/Δ περί μη συγγένειας 1ου και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή φυσικό πρόσωπο ή
τους μετόχους του νομικού προσώπου από όλα τα μέλη της ΚΑΛΟ, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
των δικαιούχων).
4. ΕΡΩΤΗΣΗ
Το κτίριο δεν είναι αυτόνομο, όμως δεν θα αιτηθούν επιδότηση επί των λειτουργικών εξόδων. Σχετικά με
το ότι δεν είναι αυτόνομο, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα; Επίσης σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
υποβληθεί μισθωτήριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την πρόσκληση η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε αυτοτελή χώρο μέχρι την
1η εκταμίευση. Τα σχετικά δικαιολογητικά εξετάζονται τόσο κατά την υποβολή όσο και κατά την
υλοποίηση και σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαπιστώνεται η οριοθέτηση διακριτών χώρων, ξεχωριστοί
μετρητές ηλεκτροδότησης, ξεχωριστή είσοδος κλπ. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από
την ημ/νια εγκατάστασης σε αυτοτελή χώρο.
5. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η εξέταση της έδρας γίνεται πριν την υποβολή ή μετά; Αν κάποιος αυτή τη στιγμή συστεγάζεται μπορεί
να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία έδρας από το ΠΕΠ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ωφελούμενος που κατά την υποβολή συστεγάζεται, δύναται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα,
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να εγκατασταθεί σε αυτοτελή χώρο πριν την 1η εκταμίευση.
6. ΕΡΩΤΗΣΗ
Είναι απαραίτητο κάποιος να έχει φορολογική έδρα στο Βόρειο Αιγαίο ή αρκεί να έχει τακτική
δραστηριότητα ή κάποιο παράρτημα (Μεταφορά εμπορευμάτων με ιστιοφόρα, θαλάσσιοι καθαρισμοί)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αν κάποιος δεν έχει έδρα στο Βόρειο Αιγαίο, θα πρέπει να διατηρεί έστω ένα υποκατάστημα, που πληροί
τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του στην εν λόγω Περιφέρεια και οι δαπάνες που θα επιδοτηθεί
θα αφορούν αποκλειστικά σε αυτό. Το υποκατάστημα/παράρτημα θα πρέπει να υπάρχει πριν την
υποβολή αίτησης.
7. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στη πρόσκληση αναφέρετε ότι «προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της Δράσης είναι η
οργάνωση της δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο» ενώ ταυτόχρονα επιλέξιμη δαπάνη
είναι και η «εγκατάσταση σε θερμοκοιτίδα».
Με δεδομένο ότι στο Β. Αιγαίο δεν υπάρχουν θερμοκοιτίδες, υπάρχουν όμως συνεργατικοί χώροι οι
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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οποίοι υπενοικιάζουν επαγγελματικούς χώρους, θα μπορούσε αυτή η δαπάνη να είναι επιλέξιμη, όπως
και η εγκατάσταση ενός σχήματος σε ένα τέτοιο χώρο να συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η υπενοικίαση χώρου δεν είναι επιλέξιμη.
8. ΕΡΩΤΗΣΗ
Είναι επιλέξιμη η ενοικίαση αγροτικής έκτασης, στην οποία κάποιο σχήμα μπορεί να αναπτύσσει
διάφορες δραστηριότητες (πολιτιστικές εκπαιδευτικές κλπ) εκτός των αγροτικών; (πχ. Αγροτική έκταση
με κτίσμα, στο οποίο θα αναπτύσσει τις δραστηριότητές του –εκπαιδευτικές, πολιτιστικές κλπ)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη αρκεί εξυπηρετούνται οι ΚΑΔ επένδυσης.
9. ΕΡΩΤΗΣΗ
Επιχείρηση που διαθέτει υποκατάστημα μπορεί να καταθέσει μία πρόταση και για τους δύο χώρους που
διαθέτει; Και αν όχι μπορεί να καταθέσει πρόταση μόνο για το υποκατάστημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν προκύπτει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό των τόπων
υλοποίησης, αρκεί να δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια που αφορά η δράση.
10. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η έδρα της επιχείρησης συστεγάζεται στον ίδιο χώρο μαζί με άλλες εταιρίες, αλλά το επιχειρηματικό
πλάνο(ΕΠ) θα υλοποιηθεί σε αυτοτελές υποκατάστημα εφόσον εγκριθεί. Απαιτείται η μετεγκατάσταση
της έδρας σε αυτοτελή χώρο, μέχρι την 1η εκταμίευση, παρόλο που δε θα αποτελέσει τόπο υλοποίησης
του ΕΠ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο έλεγχος εγκατάστασης σε αυτοτελή χώρο αφορά αποκλειστικά στον τόπο υλοποίησης του ΕΠ. Από τη
στιγμή που οι δαπάνες του ΕΠ δε σχετίζονται με την έδρα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, δεν
απαιτείται η μετεγκατάσταση της σε αυτοτελή χώρο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην επαγγελματική εμπειρία του Υπευθύνου, θα μπορούσε να τεκμηριωθεί συμπληρωματικά με τα
υπόλοιπα και με Βεβαίωση ή Απόφαση του ΔΣ που να αποδεικνύεται η διάρκεια και τα καθήκοντα του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Βεβαίωση ή Απόφαση του ΔΣ αν δεν συνοδεύεται από άλλα δικαιολογητικά δεν αποτελεί τεκμήριο για
την επαγγελματική εμπειρία του Υπευθύνου.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στις προγραμματικές συμβάσεις, παραθέτουμε αποκλειστικά όσες είναι σε ισχύ ή και όσες έχουν
παρέλθει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι προγραμματικές συμβάσεις θα πρέπει να ναι σε ισχύ κατά την ημ/νία της υποβολής.
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ΠΣΚΕ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην ΚΑΡΤEΛΑ 1.3 του ΠΣΚΕ όπου καταγράφονται οι Μέτοχοι/Εταίροι επιτρέπονται μέχρι 5 Μέτοχοι (οι
οποίοι προφανώς θα πρέπει να έχουν άθροισμα ποσοστών 100%. Τι γίνεται στην περίπτωση
Συνεταιρισμού με 70 μέλη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι τέσσερις πρώτες καταχωρήσεις θα μπορούσαν να αφορούν μεμονωμένα σε μετόχους με τα
μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής και στη τελευταία να καταχωρηθεί το υπολειπόμενο ποσοστό.

ΔΑΠΑΝΕΣ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η επιχείρηση σκοπεύει να κάνει διαμόρφωση εξωτερικού χώρου, πχ κήπος όπου θα διενεργούνται τα
σεμινάρια, επιθυμούν την απόκτηση αντλίας νερού και σκαπτικού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι δαπάνες εξωτερικού χώρου είναι επιλέξιμες, αρκεί να συνάδουν με τον ΚΑΔ επένδυσης και να
τεκμηριώνεται επαρκώς η συμβατότητα τους με το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την υποβολή της
πρότασης.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Είναι επιλέξιμη η αγορά σκηνής για να πραγματοποιούνται σεμινάρια τον χειμώνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον συνάδει με τον ΚΑΔ επένδυσης και τεκμηριώνεται επαρκώς
κατά την υποβολή της πρότασης.
3. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η δημιουργία e-shop εντάσσεται στο πρόγραμμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη στη κατηγορία Προμήθεια Λογισμικών.
4. ΕΡΩΤΗΣΗ
Η επιμέλεια βιβλίου (αγορά υπηρεσίας) μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η δαπάνη είναι επιλέξιμη στη κατηγορία Αμοιβές Τρίτων.
5.ΕΡΩΤΗΣΗ
Σχετικά με την επιδότηση νέου μισθωτού αναφέρεται ότι η επιδότηση αφορά 18μηνη διάρκεια και στην
σελίδα 28 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι υποχρεούται να διατηρήσει την θέση 4 μήνες από την τελική
πληρωμή. Εάν υποθέσουμε ότι ξεκινάει να απασχολείται από την ένταξη της επιχείρησης στο
πρόγραμμα και έως την ολοκλήρωση του (12 μήνες διάρκεια) τότε υποχρεούται να τον κρατήσει + 4
μήνες αρά 16 μήνες ενώ επιδοτείται για 18 μήνες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η δαπάνη που αφορά σε νέο μισθωτό είναι επιλέξιμη μόνο μέχρι την καταληκτική ημ/νία του έργου. Στη
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περίπτωση που το έργο διαρκέσει 12 μήνες, η εν λόγω δαπάνη δύναται να επιδοτηθεί μέχρι 12 μήνες. Η
διατήρηση της νέας θέσης για επιπλέον 4 μήνες από την ολοκλήρωση του έργου αφορά σε μακροχρόνια
υποχρέωση και δεν επιδοτείται.
6. ΕΡΩΤΗΣΗ
Αρκετά σχήματα έχουν ανάγκη από χώρους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, η διαμόρφωση
των οποίων ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 10% του προϋπολογισμού του σχεδίου τους;. Υπάρχει
ενδεχόμενο αύξησης αυτού του ορίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι δεν προβλέπεται καμία μεταβολή στα μέγιστα επιλέξιμα όρια των δαπανών.
7. ΕΡΩΤΗΣΗ
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό (εκτός επαγγελματικών εκθέσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι δεν είναι επιλέξιμες.
8. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην προκήρυξη αναφέρετε ότι είναι επιλέξιμά μόνο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης
προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (τύπου κλαρκ)». Με δεδομένο ότι αρκετά
σχήματα εκφράζουν ανάγκες και για άλλου είδους μεταφορικά μέσα (πχ. Βαν ή αγροτικά) μπορεί η
αγορά τους να θεωρηθεί επιλέξιμη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι, η αγορά μεταφορικών μέσων δεν είναι επιλέξιμη.
9.ΕΡΩΤΗΣΗ
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι επιλέξιμες στην κατηγορία Λοιπός Εξοπλισμός, στο όριο που ορίζεται από την πρόσκληση.
10. ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο κύριος ΚΑΔ του επενδυτικού μας σχεδίου είναι χονδρικό – λιανικό εμπόριο οίνων (με
προσωποποιημένη ιδιωτική ετικέτα –CUSTOM MADE WINE LABEL/HOUSE WINE).
Θα αγοράζουμε από τοπικά οινοποιεία κρασιά και στην συνέχεια θα τοποθετούμε ετικέτα με το
προσωπικό λογότυπο του πελάτη μας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, AIRBNB, εστιατόρια, μπαρ,
βαπτίσεις, γάμους… κλπ), οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν την ανάγκη για μια προσωποποιημένη
επικοινωνία της επιχείρησης τους με τον πελάτη τους, μέσω του προσωπικού brand.
Η αγορά των κρασιών (τιμολόγιο από το οινοποιείο) εμπίπτει στην επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από την πρόσκληση προκύπτει ότι η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που θα χρησιμοποιήσει ο
Δικαιούχος στην λειτουργική του διαδικασία και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την επιχορηγούμενη
δραστηριότητά του. Σημειώνεται ότι δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αγορά εμπορεύματος που
προορίζεται για μεταπώληση.
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11. ΕΡΩΤΗΣΗ
Για την δημιουργία site (επιλέξιμη δαπάνη κατηγορία 3. - Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και
δικτύωσης - 1500 ε) και δημιουργία e-shop (επιλέξιμη δαπάνη κατηγορία 7. - Προμήθεια λογισμικώνυπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού) ο προμηθευτής μας εδρεύει στην Μ. Βρετανία και θα μας
εκδώσει τιμολόγιο ( INVOICE). Θα υπάρχει πρόβλημα;
Επίσης η εταιρεία – προμηθευτής για πιστοποίηση HACCP έχει έδρα στην Κύπρο; Θα υπάρχει πρόβλημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η επιλογή προμήθειας υπηρεσιών από οίκο του εξωτερικού είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 18 και 19.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το σημείο 18 αφορά σε προγραμματικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ και τεκμηριώνουν
αποκλειστικά το σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο.
Το σημείο 19 αφορά σε πρακτικό συνεδρίασης/συνέλευσης/συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το
αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων του φορέα, αποφασίζει η συμμετοχή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα και τον ορισμό υπευθύνου του έργου.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Είμαι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου από το Πανεπιστήμιο “INALCO” Παρισίου Γαλλίας.
Αρκούν οι τίτλοι σπουδών ή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διαδικασία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το μεταπτυχιακό,
παρ’ όλο που πρόκειται για πανεπιστήμιο της Ευρωπαικής Ένωσης και αναγνωρίζεται αυτόματα;
Στην επαγγελματική μου καριέρα μέχρι τώρα, δεν είχε χρειαστεί η αναγνώριση του. Αν η διαδικασία
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι χρονοβόρα, θα μπορούσε να κατατεθεί σε πρώτη φάση αντίγραφο του μεταπτυχιακού
τίτλου και σε δεύτερη φάση η αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ VIII της Πρόσκλησης οι τίτλοι σπουδών από το εξωτερικό, θα πρέπει να
φέρουν αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και η κάλυψη του εν λόγω δικαιολογητικού θα πρέπει να τακτοποιηθεί
κατά τη φάση ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών (εντός 10 ημερολογιακών ημερών, από την ημ/νια
γνωστοποίησης της σχετικής έλλειψης) .

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποιος ο λόγος κάποιος να ζητήσει προκαταβολή αν έχει ήδη τα χρήματα για να κάνει αγορές και να
κόψει τιμολόγια; Θα είχε περισσότερο νόημα να προκαταβάλλονται 100% τα προϋπολογισμένα για
μισθούς χρήματα ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται χωρίς να “μπαίνουν μέσα” και να
μπορούν να γίνουν μικρές πληρωμές σε δόσεις/φάσεις για τα εξοφλημένα τιμολόγια προϊόντων ή
υπηρεσιών.
Επίσης από που προκύπτει το κεφάλαιο που απαιτείται να βάλουμε στην αρχή για να πάρουμε
εγγυητική επιστολή; Μπορούν τα μέλη να παρουσιάσουν προσωπικούς λογαριασμούς τράπεζας ως
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εγγύηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η προκαταβολή δεν είναι υποχρεωτική και δίνεται μόνο κατόπιν κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής, που
θα έχει εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας. Το κεφάλαιο για την εγγυητική προκύπτει από το 40% του
Επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και δύναται να κατανεμηθεί σε δόσεις. Δεν αποτελούν πεδίο
ελέγχου οι προϋποθέσεις έκδοσης της εγγυητικής, που απαιτούνται από την τράπεζα.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην προκήρυξη αναφέρετε πώς «Δύναται να καταβάλλεται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος
Επαλήθευσης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον
ΕΦ, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής
του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.». Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποιο
ορόσημο υλοποίησης φυσικού ή και οικονομικού αντικειμένου για την καταβολή της ενδιάμεσης
πληρωμής, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν «άπειρα» αιτήματα πληρωμής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επιτρέπεται η υποβολή 3 ενδιάμεσων αιτημάτων διοικητικού ελέγχου, με τουλάχιστο υλοποιημένο το
15% του φυσικού αντικειμένου.
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