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Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1081/8.4.2011 
με την οποία δόθηκαν οδηγίες 
για την ορθή εφαρμογή της K1-
802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β') Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, θέτουμε 
υπόψη σας τα εξής:

Με την εφαρμογή της ως άνω Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης από 
4/4/2011 η διαδικασία σύστασης 
και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσω-
πικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες 
πραγματοποιείται από τις Υπηρεσί-
ες Μίας Στάσης, οι οποίες μετά την 
ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικα-
σίας χορηγούν βεβαίωση (υπόδειγ-
μα 7 του Παραρτήματος III) στην 
οποία κατ' ελάχιστον αναφέρονται 
τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της πα-
ραπάνω Κ.Υ.Α.

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι, στην ως 
άνω βεβαίωση δεν αναφέρονται τα 
δηλωθέντα κατά την υποβολή δή-
λωσης έναρξης εργασιών στοιχεία 

της επιχείρησης, όπως, οι Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑ.Δ.), 
η διεύθυνση άσκησης δραστηρι-
ότητας, τα μέλη του νομικού προ-
σώπου, τα στοιχεία διαχειριστών/
νομίμων εκπροσώπων/ μελών Δ.Σ., 
καθώς και τα στοιχεία που αφορούν 
στην ένταξή τους σε καθεστώς 
Φ.Π.Α., κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. 
κλπ με αποτέλεσμα, οι εν λόγω εται-
ρείες, να προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. 
υποβάλλοντας αίτηση για τη χορή-
γηση των στοιχείων αυτών.

Κατόπιν τούτου, σε κάθε περίπτωση 
που οι ως άνω εταιρείες (προσωπι-
κές και κεφαλαιουχικές οι οποίες 
έχουν ολοκληρώσει την έναρξη 
εργασιών τους σε μία από τις Υπη-
ρεσίες Μίας Στάσης) αιτούνται τα 
ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία 
της επιχείρησής τους, το Τμήμα Μη-
τρώου της Δ.Ο.Υ. θα χορηγεί έγγρα-
φο ως το συνημμένο υπόδειγμα.

ΠΟΛ.1136/15.6.2011
Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. 

μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης

-ΠΟΛ 1135 - 06/06/2011
ΘEMA: Φορολογική μεταχείριση χορηγούμε-
νης έκπτωσης προς το Δημόσιο, που αφορά 
δαπάνες για μεταφορά μαθητών έτους 2010.

- ΠΟΛ 1137 - 15/06/2011
α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 
Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μι-
σθωτών Υπηρεσιών. β) Παράταση της προ-
θεσμίας υποβολής της κατάστασης φορο-
λογικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του 
άρθρου 17 του ν.3842/2010)

- ΠΟΛ 1138 - 15/06/2011
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορι-
κή επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και 
τηρούν  βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του 
ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του 
«Ειδικού

- Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ο95/69 - 2/6/2011 
Οδηγίες για την πληρωμή παροχών ασθε-
νείας μέσω του διατραπεζικού συστήματος 
«ΔΙΑΣ»

- Αριθμ. 25618/8.6.2011
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη 
επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των 
Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011



 
    
 

Εγκύκλιος Α22/392/920/09-06-
2011 
Κατάταξη την 14η ασφαλιστική 
κλάση των πωλητών Λαϊκού Λα-
χείου για το έτος 2011, βάσει της 
οποίας θα υπολογίζονται οι παρο-
χές.

 ΠΟΛ.1112/14-06-2011
Διαδικασία χορήγησης των απαλ-
λαγών από τον ειδικό φόρο επί 
των ακινήτων των περιπτώσεων 
γ' και στ' της παραγράφου 2 και 
δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 
15 του N. 3091/2002, απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και ημερομηνία 
υποβολής των σχετικών αιτήσεων 
για το έτος 2011 και κάθε επόμε-
νο.

 Απόφαση 2049/09-07-2011
Τροποποίηση και κωδικοποίη-
ση του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013.
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ΠΟΛ.1140/16-06-2011
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 26 του Ν.3943/2011 
(ΦΕΚ 66 Α'), σχετικά με τα ανώ-
τατα όρια πρόσθετων φόρων σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν.3610/2010 που 
αφορά κίνητρα εθελοντικής συμ-
μόρφωσης.

ΠΟΛ.1139/10.6.2011  Φορολογική 
μεταχείριση στελεχών και υπαλλή-
λων επιχειρήσεων που καλύπτουν 
προσωπικές και οικογενειακές 
τους δαπάνες με τη χρήση εταιρι-
κών πιστωτικών καρτών 

Με την αρ. 2/2851/0020/4.4.2011 Από-
φαση του Γ.Λ.Κ., διετέθη στις Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις σχετική πίστωση στον 
κρατικό Προϋπολογισμό του 2011, προ-
κειμένου να επιχορηγηθούν οι Περιφέρει-
ες, για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 
υποχρεώσεων τους σε επιτηδευματίες – 
εκμεταλλευτές μεταφορικών μέσων, από 
τη μεταφορά μαθητών.
Στη συνέχεια με την αρ. 
2/28947/0020/4.4.2011 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 
(Δ/νση 20η Προϋπολογισμού) παρασχέ-
θηκε στους Περιφερειάρχες η δυνατότητα 
διαπραγμάτευσης με τους παραπάνω επι-
τηδευματίες, για τη χορήγηση έκπτωσης 
στο σύνολο των μέχρι 31.12.2010 οφειλών 
του Δημοσίου προς αυτούς, προκειμένου 
για την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών 
αυτών.
Ενόψει των προαναφερομένων, παρέχου-
με τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις 
αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώ-
πιση, καθώς και τη λογιστική απεικόνιση 
της, κατά τα ανωτέρω, χορηγούμενης έκ-
πτωσης προς το Δημόσιο, από τους υπό-
ψη επιτηδευματίες:
Α . Κ.Β.Σ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.13 
του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), 
για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλ-
λες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες 
αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλα-
γές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από 
τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοι-
χείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου.
2. Συνεπώς, για τις χορηγούμενες εκ-
πτώσεις από επιτηδευματίες – μεταφο-
ρείς προς το Δημόσιο (Περιφέρειες ανά 
την Επικράτεια), κατ’ εφαρμογή της αρ. 
2/2851/0020/4.4.2011 απόφασης του 
Γ.Λ.Κ., που αφορούν οφειλές προς αυτούς 
μέχρι την 31.12.2010, για παρασχεθείσες 
υπηρεσίες (μεταφορά μαθητών) για τις 
οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά (χρεωστικά) 
φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών), εκδίδονται από τους υπόψη 
επιτηδευματίες πιστωτικά τιμολόγια, στο 
χρόνο που συμφωνείται από τους αντι-
συμβαλλόμενους (Περιφέρειες, επιτη-
δευματίες – μεταφορείς) η χορηγηθείσα 
έκπτωση.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου 
ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των 
ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους 
εμπορικές συναλλαγές αυτών.
Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων 
κάθε έσοδο που εισπράττει η επιχείρηση 
λόγω της επαγγελματικής της δραστηριό-
τητας αποτελεί ακαθάριστο έσοδό της.
2. Όπως έχει γίνει δεκτό με τις 1036682/798/
Α0012/12-6-2000 και 1111591/2355/
Α0012/10-12-2003 διαταγές μας, χρόνος 
απόκτησης των ακαθαρίστων εσόδων 
εμπορικής επιχείρησης θεωρείται εκείνος 
κατά τον οποίο ο δικαιούχος αυτών από-
κτησε νόμιμα δικαίωμα είσπραξης, ανε-
ξάρτητα εάν αυτά δεν εισπράχθηκαν κατά 
το κρίσιμο χρόνο ή ενδεχομένως εισπρά-
χθηκαν προγενέστερα αυτού. Πιο συγκε-
κριμένα, όταν τα ακαθάριστα έσοδα προ-
έρχονται από παροχή υπηρεσιών χρόνος 
απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος κατά 
τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό με τα 
1095199/1763πε/Α0012/17-3-2006 έγ-
γραφό μας το μέρος του χρηματικού πο-
σού από την παροχή υπηρεσιών επιχείρη-
σης που τιμολογήθηκε σε προηγούμενη 
χρήση και επιστρέφεται ως έκπτωση στον 
πελάτη την επόμενη χρήση αποτελεί αφαι-
ρετικό στοιχείο των εσόδων της επιχείρη-
σης το έτος κατά το οποίο χορηγήθηκε η 
εν λόγω έκπτωση.
4. Επομένως, εφόσον η χορηγούμενη 
έκπτωση, λόγω διακανονισμού του Δη-
μόσιου σχετικά με τον τρόπο πληρωμής 
των αρχικών τιμολογίων πώλησης των 
επιτηδευματιών – μεταφορέων, γίνεται 
τη χρήση 2011 εκδίδοντας τα σχετικά πι-
στωτικά τιμολόγια, την επόμενη δηλαδή 
χρήση από τη χρήση που παρασχέθηκαν 
οι υπηρεσίες (μεταφορά μαθητών) και για 
τις οποίες είχαν εκδοθεί τα σχετικά (χρε-
ωστικά) φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών), αυτά αποτελούν 
αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων της δια-
χειριστικής χρήσης 2011.

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Στο πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται 
από τους υπόχρεους στο φόρο – μετα-
φορείς, ο αναλογών Φ.Π.Α. υπολογίζεται 
με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το 
χρόνο έκδοσής τους. Το πιστωτικό αυτό 
τιμολόγιο, αποτελεί για τους μεταφορείς 
αρνητική εκροή και δηλώνεται στην πε-
ριοδική δήλωση της περιόδου εντός της 
οποίας εκδόθηκε το στοιχείο.

ΠΟΛ 1135 - 06/06/2011
ΘEMA: Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης προς το 
Δημόσιο, που αφορά δαπάνες για μεταφορά μαθητών έτους 2010.

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15421
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15438
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?doc=15435
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15437
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?doc=15432&version=2011/06/10


1. Παρατείνουμε την προθεσμία υπο-
βολής των ετήσιων δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος των υπόχρεων που 
ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση 
ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βι-
βλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ 
που υποχρεωτικά υποβάλλονται με την 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-
νωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξαρτή-
τως Α.Φ.Μ. που λήγει την 15η Ιουνίου 
μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011.
2. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υπο-
βολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτο-
ελέγχου Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του 

ΠΟΛ 1138 - 15/06/2011
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν
 βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού

άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1098/4.5.2011 
(ΦΕΚ 826 Β΄/ 12.05.2011), ως ακολού-
θως:
α) Την 4η Ιουλίου 2011, προκειμένου 
για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους 
λήγει σε 1,2.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκει-
μένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. 
τους λήγει σε 3, 4.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκει-
μένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. 
τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκει-
μένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. 
τους λήγει σε 7, 8.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 
προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκει-
μένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. 
τους λήγει σε 9, 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργί-
ας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι 
παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται 
ανάλογα.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά : Τα με αρ. πρωτ. 599/56/24-02-
2011, εγκύκλιο 11/11 και Γ99/117/4-
5-2011 έγγραφα της Διοίκησης ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ – Δ/νση Παροχών – Τμήμα Πα-
ροχών Ασθενείας.
Σε συνέχεια των προαναφερόμενων 
εγγράφων και ενόψει της έναρξης της 
νέας διαδικασίας για την πληρωμή των 
Παροχών Ασθενείας μέσω ΔΙΑΣ, σας 
αποστέλλουμε συνημμένα όλα όσα πε-
ριλαμβάνονται στο θέμα του παρόντος 
εγγράφου.

Ο Διευθυντής του Υποκ/τος , σε περί-
πτωση που Ασφαλισμένος επικαλεστεί 
ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους για άμεση 
καταβολή των χρημάτων του από το 
Ταμείο του Υποκαταστήματος, αφού 

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ο95/69 - 2/6/2011 
Οδηγίες για την πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ»

εκτιμήσει την σοβαρότητα των λόγων, 
εμπλέκεται ενεργά στον τρόπο πληρω-
μής του Ασφαλισμένου , μέσα από τον 
ειδικό ρόλο που του διατίθεται .
Ο Ρόλος είναι «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩ-
ΜΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ». Επιλέγει τον συγκε-
κριμένο ρόλο από τον πίνακα «Αναζή-
τηση Ρόλων» και οδηγείται στην οθόνη 
«Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογη-
τικών», που βρίσκεται σε κατάσταση 
αναζήτησης. Καταχωρεί τον Αριθμό 
(Παραλαβής) που διαβάζει από το Απο-
δεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών 
του Ασφαλισμένου και ανακτά την πλη-
ροφορία (F8).
Επιπλέον έχει την δυνατότητα να ανα-
ζητήσει τον συγκεκριμένο Αριθμό με 
τα στοιχεία του Ασφαλισμένου. Με 

την ανάκτηση (F8) , η οθόνη γεμίζει 
με ότι έχει καταχωρήσει ο χρήστης, με 
τη μόνη διαφορά ότι ενεργοποιείτε το 
πεδίο «Τρόπος Πληρωμής», επιλέγει 
την τιμή «Από Ταμείο» και αποθηκεύει 
τη μεταβολή με (F10). Η πληροφορία 
μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλ-
λον του χρήστη και ακολουθούνται τα 
γνωστά βήματα για την πληρωμή στο 
Ταμείο του Υποκαταστήματος.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυ-
ντών να λάβουν γνώση του παρόντος, 
όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Πα-
ροχών.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για 
κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρί-
νιση.
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1. Παρατείνουμε την προθεσμία υπο-
βολής της οριστικής δήλωσης Απόδο-
σης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που 
λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 29η 

Ιουλίου 2011.
2. Παρατείνουμε την προθεσμία υπο-
χρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου 
της κατάστασης φορολογικής αναμόρ-

φωσης που λήγει την 30η Ιουνίου μέχρι 
και την 29η Ιουλίου 2011.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΛ 1137 - 15/06/2011
α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010)
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Συνέχεια στη σελίδα 5

Αριθμ. 25618/8.6.2011
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011

Πεδίο εφαρμογής

1α. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της 
Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρ-
θρου 13 του νόμου 3908/2011 εντάσσο-
νται για την ίδρυση και λειτουργία τους 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

β. Για την ένταξη στο καθεστώς αυτό οι 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οφεί-
λουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στο ν. 3908/2011 κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 αυτού και στις 
Περιφερειακές Ενισχύσεις του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονι-
σμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

2. Η έννοια των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων προσδιορίζεται στο Πα-
ράρτημα I, άρθρο 2 παρ. 2 και 3, του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επι-
τροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός 
Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία), 
σύμφωνα με το οποίο:

α. Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρη-
ση η οποία απασχολεί λιγότερους από πε-
νήντα (50) εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ,

β. Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επι-
χείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από δέκα (10) εργαζομένους και της οποί-
ας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχο-
λουμένων και των χρηματοοικονομικών 
ορίων που τίθενται ανωτέρω λαμβάνο-
νται υπόψη οι ρυθμίσεις των άρθρων 3 
έως 6 του Παραρτήματος I του Γενικού 
Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

3. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
της παρούσης απόφασης απαιτείται:

α. να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νό-
μου 3908/2011,

β. να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρή-

σεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν 
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) 
έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις 
στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρό-
σωπα με ποσοστό άνω του πενήντα τοις 
εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαί-
ου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσα-
ρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και 
ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της 
εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος 
Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου 
οργάνου διοίκησης,

γ. να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 
2011 και εντεύθεν ή να μην έχουν κατά 
το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγω-
γής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής 
τους,

δ. να μην έχουν ως μετόχους ή εταίρους 
με ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό 
(20%) ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα 
που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποί-
ες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το 
προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστη-
ριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή 
σε όμορες αγορές, όπως οριοθετούνται 
στο άρθρο 3 (παρ. 3, τελευταίο εδάφιο) 
του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονι-
σμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματι-
κότητας των Νέων έχουν τη δυνατότητα 
ένταξης του υποβαλλόμενου επενδυτι-
κού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον 
πληροί τους σχετικούς όρους, και σε 
άλλα καθεστώτα ενισχύσεων, συμπερι-
λαμβανομένων και των Γενικών Επενδυ-
τικών Σχεδίων του άρθρου 6 του νόμου 
3908/2011, με την προϋπόθεση της μη 
ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπα-
νών.

Άρθρο 2
Ενισχυόμενες δαπάνες

1. Οι ενισχύσεις που παρέχονται στις μι-
κρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για 
την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων 
που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς 
της παρούσας απόφασης αφορούν τις 
ακόλουθες δαπάνες:

Α. Δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, ορ-
γάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, 
και ειδικότερα

α. αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 
παροχής συμβουλών που έχουν άμεση 
σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, 
μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παρά-
γραφος 3 β΄ της παρούσης, και έως του 
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) 
ευρώ.

β. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης 
με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτό-
κιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζε-
ται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

γ. μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού παραγωγής και χρησιμοποίηση 
τεχνολογικών υποδομών που δημιουρ-
γούνται με εθνική και κοινοτική χρηματο-
δότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστα-
σης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών 
Καινοτομίας κ.λπ.),

δ. ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, κα-
θώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φό-
ρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των 
εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη 
κ.λπ.,

ε. μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτη-
μένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται 
και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με 
την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν 
δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Β. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγω-
γής.

Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκα-
ταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

2. Οι δαπάνες της προηγουμένης παρα-
γράφου πρέπει αποδεδειγμένα να πραγ-
ματοποιούνται μέσα στα πρώτα πέντε (5) 
έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 
μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
στην αρμόδια υπηρεσία.
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Συνέχεια στη σελίδα 6

Αριθμ. 25618/8.6.2011
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011

Άρθρο 3
Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενι-
σχύσεων

1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτι-
κά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των 
Νέων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενι-
σχύσεων:

α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δω-
ρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματι-
κού ποσού για την κάλυψη τμήματος των 
ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν 
την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της 
επιχείρησης, και προσδιορίζεται ως πο-
σοστό αυτών, και

β. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
που συνίσταται στην κάλυψη από το Δη-
μόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων 
δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτι-
ριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού παραγωγής, και προσδιορί-
ζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε κατα-
βαλλόμενων δόσεων, αφαιρουμένου του 
ποσού του Φ.Π.Α.

2. Ύψος ενισχύσεων.

α. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης 
δεν δύναται να υπερβαίνει το εκατό τοις 
εκατό (100%) του κόστους του επενδυ-
τικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 β΄ της παρούσης, 
μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

β. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται 
μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 
(500.000) ευρώ για τις δαπάνες που αφο-
ρούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουρ-
γία της επιχείρησης της περίπτωσης Α της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρού-
σης απόφασης.

γ. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού παραγωγής (περίπτωση 
Β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης 
απόφασης) το ποσό της ενίσχυσης ανέρ-
χεται μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρί-
ου (1.000.000) ευρώ.

δ. Τα ανωτέρω ποσά παρέχονται συνο-

λικά κατά τα πρώτα πέντε (5), μετά την 
ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχεί-
ρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος χορη-
γούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει 
το 33% του συνόλου της χορηγούμενης 
ενίσχυσης.

3. Ποσοστά Ενισχύσεων.

α. Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελ-
λάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, 
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 107 παρ. 3 στοιχείο α΄ της Συνθή-
κης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται 
ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα 
έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 
25% για τις δαπάνες που πραγματοποιού-
νται τα δύο επόμενα έτη.

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται 
κατά 5% στα νησιά των ως άνω Περιφε-
ρειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 
κατοίκων.

β. Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στε-
ρεάς Ελλάδος και Αττικής που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 
στοιχείο γ΄ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 
25% για τις δαπάνες που πραγματοποιού-
νται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση 
της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα 
έτη.

Άρθρο 4
Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπα-
γωγής

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυ-
τικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της 
Επιχειρηματικότητας των Νέων υποβάλ-
λονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου 
έως 31 Αυγούστου 2011.

2. Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων 
υπαγωγής.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυ-

τικών σχεδίων κατατίθενται:

α. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας για τις επιχειρήσεις 
που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την 
Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας,

β. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται 
και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

3. Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων − 
Ελάχιστο κόστος − Χρηματοδοτικό Σχή-
μα.

α. Η υπαγωγή μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στο ειδικό καθεστώς της 
Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋπο-
θέτει την υποβολή επενδυτικού σχεδίου 
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της πα-
ρούσης απόφασης.

β. i. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου ορίζεται ως εξής:

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό 
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ii. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου 
διαμορφώνεται ως το άθροισμα των επι-
λέξιμων δαπανών, οι οποίες δύνανται να 
αφορούν:

— Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδι-
κότερα

-Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγ-
χρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκατα-
στάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές 
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης πε-
ριβάλλοντος χώρου και
-Την αγορά και εγκατάσταση καινούρ-
γιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοι-
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πού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 
μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και 
εξυπηρετούν τη λειτουργία της,

— Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνί-
στανται στην απόκτηση στοιχείων ενερ-
γητικού που προκύπτουν από τη μετα-
φορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκ-
μετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά 
κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, και

— Έργα και προγράμματα Έρευνας, 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως ορί-
ζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 
17297/19.4.2011 απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί 
και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπα-
νών για τα επενδυτικά σχέδια που υπά-
γονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011» 
(Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011).

iii. Για τον υπολογισμό του κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου επιλέξιμες θεωρού-
νται και οι δαπάνες μίσθωσης εγκαταστά-
σεων και εξοπλισμού παραγωγής.

γ. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού 
σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε 
μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξω-
τερικής χρηματοδότησης (δάνειο από 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ενίσχυση 
μέσω της συμμετοχής σε πρόγραμμα πα-
ροχής κρατικών ενισχύσεων κ.λπ.) και θα 
τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 
τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέ-
διο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμ-
μετοχή κατά τα οριζόμενα στο νόμο 
3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί 
στα κριτήρια αξιολόγησης.

δ. Οι ενισχύσεις της παρούσης απόφασης 
παρέχονται για τις δαπάνες ίδρυσης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως αυ-
τές εξειδικεύονται στο άρθρο 2 αυτής.

4. Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 

και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργί-
ας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός 
δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλή-
ρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 
αυτού και η νόμιμη λειτουργία του.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το 
ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με 
την προσκόμιση των στοιχείων στην αρ-
μόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση 
τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού 
σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού – εκ-
δοθέντα τιμολόγια κ.λπ.).

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και κριτή-
ρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

1. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνοοικο-
νομικά στοιχεία που συνοδεύουν τις αι-
τήσεις για την υπαγωγή των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στο ειδικό 
καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των 
Νέων καθορίζονται στο Παράρτημα 1, το 
οποίο προσαρτάται στην παρούσα από-
φαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

2. Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε 
επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των 
οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, 
είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 του ν. 
3908/2011, με την επιφύλαξη των ειδικό-
τερων ρυθμίσεων της παρούσης απόφα-
σης.

3. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογείται και 
βαθμολογείται βάσει των κριτηρίων που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα 2, το 
οποίο προσαρτάται στην παρούσα από-
φαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. Το σύνολο των βαθμών των κρι-
τηρίων του Παραρτήματος 2 ανέρχεται 
στους 100 βαθμούς και η βάση ορίζεται 
στους 40 βαθμούς.

Άρθρο 6
Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και 
ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδί-
ων

Για την αξιολόγηση, έγκριση και τον έλεγ-
χο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 

της παρούσας απόφασης ακολουθείται η 
διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του 
Π.Δ. 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/14−4−2011).

Άρθρο 7
Καταβολή ενισχύσεων

1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, 
μετά την έκδοση της απόφασης υπαγω-
γής, προκαταβολής που ανέρχεται σε πο-
σοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με 
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, 
προσαυξημένης κατά 10% του ποσού 
της προκαταβολής, από τράπεζα που εί-
ναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή 
αποτελεί μέρος τής συνολικά καταβαλλό-
μενης επιχορήγησης.

2. Η έναρξη καταβολής της ενίσχυσης 
πραγματοποιείται μετά την παρέλευση 
έτους από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης υπαγωγής και εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον 
του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κό-
στος αυτού).

3. Το παρεχόμενο ποσό της ενίσχυσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της συ-
νολικής ενίσχυσης πριν την έκδοση της 
απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτι-
κού σχεδίου, με την επιφύλαξη της περί-
πτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 
3 της παρούσης απόφασης.

4. Η ενίσχυση παρέχεται, με την έκδοση 
σχετικής διοικητικής πράξης, μετά τη 
λήξη εκάστου οικονομικού έτους και υπο-
λογίζεται βάσει των δαπανών που πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού, 
λαμβανομένων υπόψη τυχόν υπολοίπων 
που μεταφέρονται από προηγούμενα 
έτη.

Άρθρο 8

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την 
ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος 
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των 
Νέων εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 
διατάξεις του νόμου 3908/2011 και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν 
κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

Αριθμ. 25618/8.6.2011
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011


