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Φορολογικά | Οικονομικά

Οποίος συνάδελφος έχει 

κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 

Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

 Σύντομα το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα ανέργων 
γυναικών ηλικίας 22-64 ετών"

Υπεγράφη κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Ανάπτυξης, Οικονομι-
κών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για την υλοποίηση νέου προγράμμα-
τος επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 

22-64 ετών με διακριτικό τίτλο "Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 
22-64 ετών". Για το πρόγραμμα, η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό 
των 87,4 εκατ. ευρώ.
Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, ενώ 
πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
- η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ,
- η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ 
του ΟΑΕΔ,
- η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στην συνέχεια η αιτήσεις αξιολογούνται ως προς διάφορα κριτήρια. Η ένταξη στο 
πρόγραμμα θα πραγματοποιείται τελικά, ύστερα από τη θετική έγκριση του επιτό-
πιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερο-
μηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και 
ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με την επαγγελματία. Οι ελεγκτές 
πρέπει να ενημερώσουν την επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης, προκειμένου 
να ελεγχθούν.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρημα-
τοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας), στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 3, 'Αξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνά-
μωση των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013».

- Πρόγραμμα Προσέγγι-
σης Leader 
Ανοιχτή η 2η πρόσκληση 
σε Τρίκαλα, Ηράκλειο και 
Δυτική Μακεδονία

- Ανακοινώθηκε στις 
7/12/2012 από τον ΟΑΕΔ 
το νέο·ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β’ ΚΥ-
ΚΛΟΣ.

- Ξεκινούν στις 14/1 τα ΠΕΠ 
του ΕΣΠΑ - Επιχορήγηση 
έως 60% σε υφιστάμενες 
& νέες επιχειρήσεις όλων 
των κλάδων



 
    
 ΠΟΛ.1228/27.12.2012 
Παράταση ισχύος κωδικών πρό-
σβασης χρηστών στις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες

ΠΟΛ.1006/9.1.2013 
Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση 
λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει 
από τα ακαθάριστα έσοδά της, 
κατά τη διαχειριστική περίοδο 
στην οποία έλαβε χώρα το ζημιο-
γόνο γεγονός

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 
524/2012 
Αν η ζημία που υφίσταται επιχεί-
ρηση, λόγω ληστείας ή κλοπής, 
εκπίπτει από τα ακαθόριστα έσο-
δα αυτής και, σε καταφατική περί-
πτωση, ποιος ο χρόνος έκπτωσης 
(διαχειριστική περίοδος)

Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 
170/7.1.2013 
Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ 
Α.Ε. 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: A32/ 1150/ 
6/14.1.2013 
Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα 
Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελ-
μάτων (Β.Α.Ε.)

ΠΟΛ.1223/21.12.2012
Αναπροσαρμογή της αξίας των 
ακινήτων των επιχειρήσεων
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Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader 
Ανοιχτή η 2η πρόσκληση σε Τρίκαλα, Ηράκλειο 

και Δυτική Μακεδονία

 Άξονας 4 του ΠΑΑ (LEADER)

Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την δι-

αφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 

Leader

Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει 

τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπι-

κής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρ-

μογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς 

τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εται-

ρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα 

οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες 

και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών 

φορέων αυτής.

Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της 

καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξη-

ση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την 

ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συ-

νεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π.

Δράσεις του Leader είναι: 

 Μέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

 Μέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχει-

ρήσεων

 Μέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

 Μέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊό-

ντων

Στο πλάισιο του προγράμματος έχει προκυρηχθεί και είναι ενεργή η 

2η·Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή·προτάσεων στους 

νομούς·Καρδίτσας,·Καστοριάς,·Πέλλας.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15347
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15349
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15354
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15356
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15380
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15405


 
    
 Κ.Υ.Α. αριθμ. 2321/ΙΑ/8.1.2013 
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στην Ελλάδα από επαγγελματίες 
υπηκόους κρατών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 
και 9 του π.δ. 38/2010

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 458/ 26/ 
Φ.Γ.9.6.4/11.1.2013 
Απλούστευση και ένταξη στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των 
διαδικασιών που αφορούν στην 
άδεια άσκησης των επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 
112/2012, ΠΔ 114/2012 και ΠΔ 
115/2012, αρμοδιότητας της Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε 
εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/
Ε.Κ. 

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1179496 ΕΞ 
27.12.2012 
Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. επεν-
δυτικών αγαθών 

Αριθ. πρωτ.: ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ ΔΗΜΕΣ 
1166494 ΕΞ 30.11.2012 
Παροχή οδηγιών για τα χειρισμό 
υποθέσεων φορολογουμένων με 
εμβάσματα στο εξωτερικό στους 
οποίους έχει αποσταλεί πρόσκλη-
ση από τη Γενική Γραμματεία Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων

ΣτΕ 2133/2012 
Δεν φορολογείται ο κύριος του 
ακινήτου για το εισόδημα από την 
εκμίσθωση αυτού εάν πραγματικά 
δεν τα έχει εισπράξει αυτός. Δεδι-
κασμένο. 
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Ανακοινώθηκε στις 7/12/2012 από τον ΟΑΕΔ το 
νέο·ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Σκοπός του νέου προγράμματος 
του ΟΑΕΔ, είναι η προώθηση 
2.200 ανέργων ηλικίας 22-64 

ετών στην απασχόληση, μέσω της οι-
κονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και την δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων. 
Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματο-
ποιηθεί ως έξης:
11.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέρ-
γους ηλικίας 22-32 ετών.
21.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέρ-
γους ηλικίας 33-64 ετών.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους 
με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας και 
σε όσους ιδρύσουν εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε. 
για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), 
και θα μετέχουν με ποσοστό από 51% 
έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 
του ΟΑΕΔ με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2009 Β’ ΚΥΚΛΟΣ», θα ενισχυθούν άνερ-
γοι νέοι ηλικίας 22-64 ετών, οι οποίοι θα 
πρέπει:
Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπη-
κοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της 
Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν 
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης 
στη χώρα μας.
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μη-
τρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι 
να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλ-
λαγεί από τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις.
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (δι-
αθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την 
ημερομηνία έναρξης της δραστηριό-
τητας τους ή μέχρι και τριάντα ημέρες 
πριν την έναρξη)
Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία 
της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 
επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προ-
ώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του 
ΟΑΕΔ.

Επίσης, δύναται στο νέο πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ να ενισχυθούν και επιχει-
ρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας από την 01/10/2009 
και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούσαν (κατά την έναρξη τους) τις πα-
ραπάνω προϋποθέσεις.
Ακόμη, δύναται να υπαχθεί στο νέο 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (με την προϋ-
πόθεση ότι μετέχει με ποσοστό του-
λάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο), 
μέλος: Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), 
Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για 
το ομόρρυθμο μέλος της και Ε.Π.Ε.
Τέλος, στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 
εντάσσονται και οι επαγγελματίες οι 
οποίοι υπέβαλαν αίτηση για το πρό-
γραμμα ΝΕΕ ηλικίας 22-64 ετών με το 
διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2009» και το επιχειρηματικό τους σχέ-
διο απορρίφθηκε από την Τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανα-
καλέσουν με δήλωση τους τις ενστά-
σεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη 
δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ 
και βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους 
σχέδιο στα σημεία που αφορούν στους 
λόγους απόρριψης και εφόσον τηρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσης απόφασης εκτός της ημερο-
μηνίας έναρξης επιτηδεύματος.
Από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ εξαιρού-
νται:
Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη 
κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δι-
καστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς 
η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτά-
ται από την απόφαση και την πρωτο-
βουλία του ενδιαφερόμενου, που θα 
μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή 
της επιχορήγησης.
Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλ-
λευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως 
(TAXI), λεωφορείου ή φορτηγού δημο-
σίας χρήσεως.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15417
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15418
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15421
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15423
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15436
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Ανακοινώθηκε στις 7/12/2012 από τον ΟΑΕΔ το νέο·ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρή-
σεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωμα-
τουργικών εργασιών, φροντιστήρια, 
εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπου-
δών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, 
επιχειρήσεις που λειτουργούν απο-
κλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες 
(10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις 
που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα 
διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχε-
ρά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχεί-
ων και συναφή αυτών.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας, του άνθρακα, της 
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με τη μεταπώληση 
σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωρ-
γικών προϊόντων.
Πλανόδιες επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύν-
θετο αντικείμενο δραστηριότητας και 
το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις 
εξαιρέσεις.
Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ).
Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει 
το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με 
επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο 
χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο 
τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημε-
ρομηνία έναρξης εργασιών της νέας 
επιχείρησης στη ΔΟΥ.
Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προ-
γράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 
1/1/2000 και μετά.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του νέου προ-
γράμματος του ΟΑΕΔ θα αφορούν 
λειτουργικά έξοδα, όπως Ενοίκια, Λο-
γαριασμούς ΔΕΚΟ, Ασφάλιστρα (π.χ. 
ΟΑΕΕ), Αναλώσιμα είδη, Αποσβέσεις 
παγίων, Πρόσληψη προσωπικού, Αγο-
ρά Εμπορευμάτων & πρώτων υλών,
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυ-

σης στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 
τις επιλέξιμες δαπάνες θα ανέρχεται σε 
100%.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται 
σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε 
νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπά-
γεται στο πρόγραμμα καθορίζεται 
στα 24.000€ και θα καταβάλλεται σε 
3 ισόποσες δόσεις των 6.000€, ενώ θα 
προκαταβάλλεται η πρώτη δόση των 
6.000€.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυ-
τικών προτάσεων που θα υποβληθούν 
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 
του ΟΑΕΔ θα αφορούν:
Σαφή περιγραφή του φυσικού αντικει-
μένου της πράξης ως προς τα βασικά, 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστι-
κά της προκήρυξης.
Συμβολή της πρότασης στους στόχους 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκό-
λυνση της πρόσβασης στην απασχόλη-
ση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
(π.χ. επενδυτικό σχέδιο από ομάδες 
ανέργων).
Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερο-
μένου με το αντικείμενο της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας και επαρκή 
τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προ-
σόντων ή/ και επαγγελματικής εμπει-
ρίας.
Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχει-
ρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής 
ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πό-
ρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχεί-
ρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής 
και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα 
σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτά-
σεις που βασίζονται στις νέες τεχνολο-
γίες ή δραστηριότητα σε καινοτόμους 
κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη 
οικονομία.
Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή 

παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις 
με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς 
και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισ-
σότερων ανέργων για τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυ-
τικών προτάσεων που θα υποβληθούν 
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 
του ΟΑΕΔ θα αφορούν:
Σαφή περιγραφή του φυσικού αντικει-
μένου της πράξης ως προς τα βασικά, 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστι-
κά της προκήρυξης.
Συμβολή της πρότασης στους στόχους 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκό-
λυνση της πρόσβασης στην απασχόλη-
ση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
(π.χ. επενδυτικό σχέδιο από ομάδες 
ανέργων).
Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερο-
μένου με το αντικείμενο της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας και επαρκή 
τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προ-
σόντων ή/ και επαγγελματικής εμπει-
ρίας.

Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχει-
ρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής 
ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πό-
ρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχεί-
ρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής 
και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα 
σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτά-
σεις που βασίζονται στις νέες τεχνολο-
γίες ή δραστηριότητα σε καινοτόμους 
κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη 
οικονομία.

Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή 
παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις 
με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς 
και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισ-
σότερων ανέργων για τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης.
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Προκηρύχθηκε επίσημα στις 
14/2/2013 το πρόγραμμα ενί-
σχυσης μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 
ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς Μεταποίησης 
- Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών 
για την υλοποίηση στοχευμένων δρά-
σεων με σκοπό την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης. 

Σκοπός της δράσης είναι να εξασφα-
λίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

• τη συγκράτηση της παραγωγικής βά-
σης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαί-
τερα του τομέα της Μεταποίησης, του 
Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών 
και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης
• την ενίσχυση της εξωστρεφούς επι-
χειρηματικότητας και της ανταγωνιστι-
κότητας, ως βασικής επιλογής για την 
παραγωγική αναβάθμιση της χώρας 
προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, πε-
ριβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτω-
ση γνώσης και καινοτομίας.
• την ανάδειξη του επιχειρηματικού 
«πλεονεκτήματος» των περιφερειών 
της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργει-
ών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω το-
μείς καιδραστηριότητες.

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται:
1. υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν 
τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις
2. νέες επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 
την ημερομηνία παραλαβής της επεν-
δυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις
3. υπό σύσταση επιχειρήσεις  που θα 

συσταθούν μετά την παραλαβή του 
επενδυτικού τους σχεδίου. 

Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
• να είναι εγκατεστημένοι ή να εγκατα-
σταθούν, στην Ελληνική επικράτεια
• να μην είναι προβληματική επιχείρη-
ση 
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να 
λειτουργήσουν με νομική μορφή ατο-
μικής επιχείρησης ή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 
M.Ε.Π.Ε., Α.Ε ή Ι.Κ.Ε.
• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες 
επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα 
τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό 
σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υπο-
βολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία 
Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους δια-
δικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 
ενίσχυσης
• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική 
πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επι-
χείρηση
• Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπά-
νες (μόνο για τις νέες και υπό σύσταση 
επιχειρήσεις), θα πρέπει ο κύριος μέτο-
χος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει 
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες 
αγορές. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότα-
σης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανι-
σμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς 
και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέ-
χουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό με-
γαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) οι Ο.Τ.Α..
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται για την 
κάθε θεματική ενότητα είναι οι εξής:

Τομέας ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση 

χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, δι-
άθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της 
επιχείρησης.
• Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός δι-
αδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, 
διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης 
της επιχείρησης.
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασι-
ών.
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλ-
λοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονό-
μηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγω-
γική διαδικασία.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής.

Τομείς ΕΜΠΟΡΙΟ και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση 
χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργα-
σιών της επιχείρησης.
• Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός 
υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητι-
κών διαδικασιών της επιχείρησης
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας.
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλ-
λοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονό-
μηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής.

Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση 
κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστι-
κών καταλυμάτων
• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπη-
ρεσιών και διοικητικών διαδικασιών 
της επιχείρησης.
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας των υπηρεσιών
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλ-
λοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονό-
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μηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχό-
μενες υπηρεσίες.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
• Κτίρια και εγκαταστάσεις
• Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επι-
λέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο 
νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμέ-
νος εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προ-
στασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη 
δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος 
σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος 
εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη 
δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος 
σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος 
εξοπλισμός.
• Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επι-
λέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο 
νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμέ-
νος εξοπλισμός.
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλι-
σης ποιότητας
• Προβολή – Προώθηση
• Αμοιβές Συμβούλων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
κάθε πρότασης ενίσχυσης κυμαίνεται:

i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θε-
ματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 20.000 έως 300.000 € για την θε-
ματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θε-
ματική ενότητα «Εμπόριο»
iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θε-
ματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχε-
δίου θα συνδέεται επίσης με τον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης.
Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης κα-
θορίζεται από το μέγεθος της επιχείρη-
σης και τον τόπο υλοποίησης της επέν-
δυσης από 50% έως 60% για τις μικρές 
και από 40% έως 50% για τις μεσαίες 
επιχειρήσεις.
Μετά την υποβολής των προτάσεων, 
θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των 
προτάσεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, 
σε δύο στάδια:

Α. Στο πρώτο στάδιο γίνεται έλεγχος 
από τον ΕΦΕΠΑΕ τυπικών προϋποθέ-
σεων και δικαιολογητικών συμμετοχής 
των προτάσεων συμφωνα με όσα ανα-
λυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 
XIII.

Β. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολό-
γηση των προτάσεων με βάση τα πα-
ρακάτω κριτήρια:

1. Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης
2. Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης 
(μόνο για τις υφιστάμενες)
3. Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου
4. Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου 
στην κοινωνία και οικονομία.

Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολό-
γησης, εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης 
των έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ.Οι δικαι-
ούχοι των έργων ενημερώνονται για 
την ανάρτηση της απόφασης ένταξης, 
στους σχετικούς δικτυακούς τόπους, 
από τον ΕΦΕΠΑΕ.Ο ΕΦΕΠΑΕ μετά την 
έκδοση της Απόφασης Ένταξης θα 
αποστείλει σε κάθε δικαιούχο σχετική 
ενημέρωση με το εγκεκριμένο φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο του έργου 
του.

Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμό-
τητας των δαπανών θα καθοριστεί με 
την επίσημη προκήρυξη του προγράμ-

ματος.Ο χρόνος ολοκλήρωσης των έρ-
γων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 
15 µήνες για µεταποίηση και τουρισµό 
και τους 12 µήνες για τις άλλες θεµα-
τικές ενότητες. Υπάρχει η δυνατότητα 
τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνε-
ται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου 
της ενίσχυσης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμε-
τοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενί-
σχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια 
συμμετοχή ή/και δάνειο. Το δάνειο που 
θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να 
υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) πα-
ροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝΑΕ για λήψη 
επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητι-
κής επιστολής,β) την παροχή επιχειρη-
ματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο 
και ευνοϊκούς όρους.Οι επιχειρήσεις 
που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
μπορούν να κάνουν χρήση των χρη-
ματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ 
όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και του προγράμ-
ματος JEREMIE , τα οποία διατίθενται 
μέσω των Τραπεζών. 

Αναλυτικός Πίνακας με τα ενδεικτικά 
προγράμματα χρηματοοικονομικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ που έχουν σχε-
διαστεί με σκοπό την υποστήριξη της 
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, καθώς και των εργαλείων που 
χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνι-
κούς πόρους παρουσιάζεται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII.
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά από τις 25.02.2013 μέχρι τις 
25.04.2013 στο www.ependyseis.gr και 
οι φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει να 
υποβληθούν σε έντυπη μορφή, το αρ-
γότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονι-
κής υποβολής των προτάσεων σε ένα 
από τα σημεία υποβολής.
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