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Ηκεξνκελία: 7/3/13 

 

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ - ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΜΔΩ 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Α. 

 
 
1. Αλ θάπνηα έρεη θάλεη έλαξμε κεηά ηελ 1/9/12 ρσξίο θάξηα αλεξγίαο, θαη είλαη 

ζηηο απνιπκέλεο ηεο ηξηεηίαο, είλαη επηιέμηκε; 

Απάληεζε: Δθόζνλ ηεθκεξησκέλα έρεη ηελ ηδηόηεηα απνιπκέλεο θαηά ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία θαη πιεξνί όιεο ηηο ππόινηπεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ νδεγνύ είλαη 
επηιέμηκε. 

2. Αλ κηα γπλαίθα είλαη απηναπαζρνινύκελε ζε κε επηιέμηκν θιάδν θαη ηα 
εηζνδήκαηα ηεο είλαη θάησ από ην όξην θηώρεηαο, ζα είλαη επηιέμηκε 
εθόζνλ ππνβάιιεη θάθειν ζε επηιέμηκν θιάδν; Μπνξεί ν αξρηθόο θιάδνο 
απαζρόιεζεο λα είλαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα; 

Απάληεζε: ύκθσλα κε ην θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Οη 
επηρεηξήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνπο δηθαηνύρνπο ηεο δξάζεο ζα πξέπεη 
λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξόηαζεο: 

«…λα έρνπλ ζπζηαζεί κεηά ηελ 1/9/2012 θαη έσο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί 
ζηελ απόθαζε έληαμεο θαη …. λα δηαζέηνπλ ΜΟΝΟ επηιέμηκν/-νπο ΚΑΔ…».   

3. Γπλαίθα πνπ έθαλε έλαξμε κεηά ηελ 1/9/2012 θαη ε θάξηα αλεξγίαο ηεο είρε 
ιήμε 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε. Δίλαη επηιέμηκε; 

Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκε εθόζνλ πξνζθνκηζηεί από ηνλ ΟΑΔΓ βεβαίσζε πεξί 
κε αλαγγειίαο πξόζιεςεο έσο ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.  Μπνξεί ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο λα είλαη ζύδπγνο άλδξαο ή άιινο ζπγγελήο; 

Απάληεζε: Γελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ην θύιν ή ηελ ζπγγεληθή ζρέζε ηνπ 
λενπξνζιακβαλόκελνπ κε ηελ δπλεηηθή δηθαηνύρν, εθόζνλ πιεξνί ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθ. 9.4 ηνπ Οδεγνύ. 
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5.  Πνην είλαη ην πνζνζηό ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ κπνξεί 
λα ιάβεη Γηθαηνύρνο; 

Απάληεζε: Γελ ηίζεηαη όξην σο πξνο ην πνζνζηό ηεο πξνθαηαβνιήο. Μπνξεί λα 
θαηαβιεζεί θαη νιόθιεξν ην πνζό ηεο εγθεθξηκέλεο επηρνξήγεζεο εθόζνλ 
πξνζθνκηζζεί ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 
6. Τπνςήθηα πνπ έρεη απνιπζεί πξηλ από 5 ρξόληα, ή επηρεηξεκαηίαο πνπ    

έθιεηζε ηελ επηρείξεζε πξηλ από 5 ρξόληα, κπνξεί λα ππνβάιιεη πξόηαζε;  
 

Απάληεζε: Μπνξεί λα ππνβάιεη πξόηαζε εθόζνλ όκσο ηεθκεξησκέλα πιεξνί κία 
από ηηο άιιεο ηδηόηεηεο (π.ρ. άλεξγεο, απηναπαζρνινύκελεο κε εηζόδεκα 
ρακειόηεξν από ην εηζνδεκαηηθό όξην θηώρεηαο ζύκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ). 

 
 
7. ηνλ πίλαθα δαπαλώλ δελ αλαθέξνληαη αλώηαηα πνζνζηά γηα ηα ελνίθηα,  

απηό ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζην πνζό ησλ 20.000€; 
 

Απάληεζε: Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε (ελνίθηα) δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκόο. 
 
 
8. Οη επηιέμηκνη ΚΑΓ είλαη όινη νη ΚΑΓ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο πιελ ησλ 

εμαηξέζεσλ; 
 

Απάληεζε: Ναη, επηιέμηκνη είλαη όινη νη ΚΑΓ εθηόο ησλ εμαηξέζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην θεθ. 9.2 θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

  
 
9.  Τπνςήθηα καθξνρξόληα άλεξγε (κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ γηα πάλσ από 

12 κήλεο), δηέθνςε ηελ θάξηα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα 
ηνπ ΟΑΔΓ. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβε θαη πάιη θάξηα 
αλεξγίαο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί όηη εληάζζεηαη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία 
άλεξγεο άλσ ησλ 12 κελώλ;  

 
Απάληεζε: Η ηδηόηεηα ηεο καθξνρξόληα άλεξγεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κε 
έγγξαθν ηνπ ΟΑΔΓ.  

 
 
10. ηε ζειίδα 13 ηνπ νδεγνύ αλαθέξεηαη όηη δελ κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηε 

δξάζε όζα επαγγέικαηα απαηηνύλ ηελ ύπαξμε θελήο ζέζεο (πρ 
ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο).Οη δηθεγόξνη αλαθέξνληαη ζηνλ 
ελ ιόγσ πεξηνξηζκό; 

 
Απάληεζε: Σν επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ δελ απαηηεί ηελ ύπαξμε θελήο ζέζεο. 

 
 
11. Πνην είλαη ην θαηώηαην όξην ηνπ Π/Τ; 
 
      Απάληεζε: Σν θαηώηαην όξην ηνπ Π/Τ είλαη 10.000 €. 
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12. Μπνξεί ε δηθαηνύρνο λα θάλεη έλαξμε εξγαζηώλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ;  

 
Απάληεζε: Ναη κπνξεί. Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θάλεη 
έλαξμε από ηελ 01/9/12 θαη έσο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απόθαζε 
έληαμεο. 
 

 
13. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε 18 κήλεο από ηελ 

έγθξηζε. Οη δαπάλεο κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ ηνπο 18 κήλεο; Γηα 
παξάδεηγκα, λα δεισζνύλ δαπάλεο ελνηθίνπ από 1/9/2012 ελώ ε ππνβνιή 
ηεο πξόηαζεο ζα γίλεη Μάξηην; 
 
Απάληεζε: Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο από 01/09/2012 έσο θαη δεθανθηώ (18) 
κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο έληαμεο όρη αξγόηεξα όκσο 
από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πινπνίεζεο ζύκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή. 

 
 
 

14. Όηαλ σο έδξα ηεο επηρείξεζεο δεισζεί νηθία είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε 
ελνηθίνπ; Γεληθόηεξα, κπνξνύλ λα δεισζνύλ δαπάλεο ΓΔΚΟ ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε; 

 
Απάληεζε: ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ, ηνπ Οδεγνύ αλαθέξεηαη: «ε πεξίπησζε πνπ 
έδξα ηεο επηρείξεζεο ζηεγάδεηαη ζε νηθία, ην επηδνηνύκελν πνζό αλέξρεηαη ζην 
1/3 ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ινγαξηαζκώλ». 

 

15. Τπάξρεη ρξνληθή δέζκεπζε γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ 
λενπξνζιακβαλόκελνπ ππαιιήινπ πέξαλ ησλ 12 κελώλ ή ηεο εμάληιεζεο 
ηνπ πόζνπ ησλ 12.000 €; 

Απάληεζε: ην θεθ. 9.4 (ζει. 15) ηνπ Οδεγνύ αλαθέξεηαη: «…Γηεπθξηλίδεηαη όηη 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνξξνθεζεί ην πνζό γηα ηελ θάιπςε ηνπ εηήζηνπ 
κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, δύλαηαη λα παξαηαζεί ή πεξίνδνο απαζρόιεζεο κέρξηο 
εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ ησλ 12.000 €». 

 

16. Αλ κηα γπλαίθα άλεξγε είλαη εγγεγξακκέλε ζε ΟΑΔΓ Πεξηθέξεηαο πνπ δελ 
είλαη ζηηο νθηώ (8) επηιέμηκεο Πεξηθέξεηεο Ακηγνύο ηόρνπ ύγθιηζεο, 
κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζε κηα από ηηο νθηώ 
(8) επηιέμηκεο Πεξηθέξεηεο;  

 
Απάληεζε: Ναη κπνξεί.  
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17. Δάλ κηα επηρείξεζε έρεη ηελ κνξθή λένπ αζηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ ή 
θνηλσληθήο επηρείξεζεο  από δύν άλεξγεο γπλαίθεο  κπνξνύλ λα 
επηδνηεζνύλ θαη νη δύν γπλαίθεο; Θα είλαη θαη νη δύν δηθαηνύρνη; 

Απάληεζε: Κάζε δπλεηηθόο δηθαηνύρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη κία κόλν πξόηαζε 
είηε κεκνλσκέλα είηε σο εηαίξνο ζε νκαδηθό ζρήκα. ε πεξίπησζε ππνβνιήο από 
ηνλ ίδην δπλεηηθό δηθαηνύρν πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο , απνξξίπηνληαη όιεο θαη νη θάθεινη ηίζεληαη ζην αξρείν. (βι. 
Οδεγόο θεθ. 10.1) 

 

18. ηελ πεξίπησζε άλεξγεο ππνςήθηαο δηθαηνύρνπ πνπ δελ είρε ππνβάιιεη 
θνξνινγηθή δήισζε ην πξνεγνύκελν έηνο, ιόγσ κε ππνρξέσζεο (ρακειό 
εηζόδεκα), ηη δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ώζηε λα 
βαζκνινγεζεί ζηελ θαηεγνξία Γ.3 (Κξηηήξηα σο πξνο ηε κνξηνδόηεζε ησλ 
δηθαηνύρσλ) γηα λα ηεθκεξηώζεη ην ρακειό εηζόδεκα. 

 
Απάληεζε: Τπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε από ην Σκήκα Δηζνδήκαηνο ηεο 
αξκόδηαο ΔΟΤ πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο 
(ηππνπνηεκέλν έληππν). 

 

19. ε πεξίπησζε πθηζηάκελεο εηαηξείαο ή / θαη ππό ζύζηαζεο εηαηξείαο, όπνπ 
ην 51% αλήθεη ζε δηθαηνύρν πνπ πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο, ζα πξέπεη 
θαη νη ππόινηπνη εηαίξνη/κέηνρνη λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαηά ηε 
δηαδηθαζία έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο;  

Απάληεζε: Οη ππόινηπν εηαίξνη (πέξαλ απηώλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην 51%) δελ 
ρξεηάδεηαη λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

20. α) Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά εμνπιηζκνύ;  

β) Η επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ λα 
αγνξάζεη εμνπιηζκό; 

Απάληεζε:  

α) Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε εθκίζζσζε/leasing εμνπιηζκνύ, όρη ε αγνξά ηνπ (βι. 
Οδεγόο θεθ 9.3 & ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ)   

β) Γελ πξνθύπηεη από ηνλ Οδεγό ππνρξέσζε αγνξάο εμνπιηζκνύ θαηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
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21. ύκθσλα κε ηνλ νδεγό ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ ελόηεηα 9. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΡΑΔΩΝ (9.1 Γηθαηνύρνη – Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο), αλαθέξεηαη όηη 
είλαη επηιέμηκεο «Απηναπαζρνινύκελεο αζθαιηζκέλεο ζε νηθείνπο 
αζθαιηζηηθνύο θνξείο κε εηζόδεκα ρακειόηεξν από ην εηζνδεκαηηθό όξην 
θηώρεηαο, όπσο απηό νξίδεηαη από ηελ ΔΛΣΑΣ».  Σν ζπλνιηθό εηζόδεκα 
πνπ ζα ιεθζεί ππόςε από ην εθθαζαξηζηηθό γηα ην όξην θηώρεηαο, αθνξά 
ζην αηνκηθό ή ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα; 

 
Απάληεζε : Αθνξά ζην πλνιηθό Γεισζέλ Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα. 

 
 
 

22. Γηα ην Βόξεην Αηγαίν πνηόο εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ είλαη αξκόδηνο; Γελ 
αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνύ. 
 
Απάληεζε: Αξκόδηνο εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ην Βόξεην Αηγαίν είλαη ε 
ΔΛΑΝΔΣ, Βαιασξίηνπ 4, 10671 Αζήλα, ηει. 2103620242, e-mail: eaa@elanet.gr, 
Ιζηνζειίδα : www.elanet.gr 
 

 

23. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζε εζηίαζε (εζηηαηόξην, ηαβέξλα, 
κεδεδνπσιείν, ζλαθ -κπαξ) ή νη παηδόηνπνη είλαη επηιέμηκεο; 

Απάληεζε: Οη δξαζηεξηόηεηεο εζηίαζεο ζεσξνύληαη επηιέμηκεο εθόζνλ δελ 
ζπληξέρνπλ νη απνθιεηζκνί πνπ νξίδνληαη ζην θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ [π.ρ. 
επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ απνθιεηζηηθά ηηο βξαδηλέο ώξεο (10 κ.κ. – 6 π.κ.),  
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα]. 
Δπίζεο, νη παηδόηνπνη είλαη επηιέμηκε δξαζηεξηόηεηα. 

 

24. Γπλαίθεο νη νπνίεο είλαη αζθαιηζκέλεο ζηνλ ΟΓΑ, κπνξνύλ λα κπνπλ ζην 
πξόγξακκα; 
 
Απάληεζε: Δθόζνλ ηεθκεξησκέλα θαηέρνπλ κία από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θεθ. 9.1 
ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δύλαληαη λα είλαη δηθαηνύρνη ηεο Γξάζεο. 
 

 
 
25. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ έληαμεο. 

Απάληεζε: ην θεθάιαην 10.1 «Γηαδηθαζία ππνβνιήο «αίηεζεο ππαγσγήο ζην 
πξόγξακκα»» θαζώο θαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ, 
ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» ηνπ Οδεγνύ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ έληαμεο. 
πγθεθξηκέλα ζην θεθ. 10.1 αλαθέξεηαη: «Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά. Σα δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή ππνβάιινληαη 
κεηά ηελ έληαμε θαη έσο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απόθαζε έληαμεο 
…. Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη Τπνςεθηόηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνύλ 
θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγόηεξν ζε επηά (7) εκέξεο 
(εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 
πξνηάζεσλ, ήηνη έσο 5/4/2013.»  
ην Παξάξηεκα ΙΙΙ θεθ. Α ηνπ Οδεγνύ αλαθέξεηαη: «Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη ζε απηό ην ζεκείν ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά (ζθαλαξηζκέλα) 
καδί  κε ηελ αίηεζε ππνβνιήο ζην ΠΚΕ. Σα πξωηόηππα ππνβάιινληαη κεηά 

mailto:eaa@elanet.gr
http://www.elanet.gr/
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ηελ έληαμε θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απόθαζε 
έληαμεο». 

 
 
26. Πνην είλαη ην ρξεκαηηθό όξην ηεο θηώρηαο γηα άιιεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. δύν  

ελήιηθεο ρωξίο παηδηά, κνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα, θιπ.) εθηόο απηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνζεκείωζε ηεο ζει. 12 από 27 ηνπ Οδεγνύ;  
 
Απάληεζε: Σν ρξεκαηηθό όξην ηεο θηώρηαο πξνθύπηεη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο «Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ 
Ννηθνθπξηώλ» ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2011 (κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 
ην έηνο 2010). Γηα ζρεηηθή  ελεκέξσζε κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressRelea
ses/A0802_SFA10_DT_AN_00_2011_01_F_GR.pdf 
 
 

 
27. Απνιπκέλε από εηαηξεία, ζηελ νπνία ν ζύδπγνο ή ζπγγελήο Α΄βαζκνύ, 

είλαη κέηνρνο/εηαίξνο ηεο εηαηξείαο, είλαη επηιέμηκε γηα ην πξόγξακκα;  

Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκε κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζύδπγνο ή ζπγγελήο Ά 
βαζκνύ δελ είλαη ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο πνπ αζθεί ή δύλαηαη λα αζθεί εμνπζία 
δηαρείξηζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ επί ηεο εηαηξείαο, αλαιόγσο ηνπ είδνπο ηεο 
λνκηθήο ηεο κνξθήο (π.ρ. ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο 
Γ.., κέηνρνο πνπ θαηέρεη πάλσ από ην 50% ησλ κεηνρώλ ζηελ ΑΔ, Γηαρεηξηζηήο 
Ο.Δ., Δ.Δ., ΔΠΔ). 

 

28. Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ν κε αλαθηήζηκνο ΦΠΑ;  

Απάληεζε: ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.  28020/ΔΤΘΤ1212/30.06.2010 Τπνπξγηθή 
Απόθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, όπσο ηζρύεη, θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 28: 

1. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: ν θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) είλαη 
επηιέμηκε δαπάλε, εθ’ όζνλ ν δηθαηνύρνο δελ έρεη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ 
ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα ΦΠΑ όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. 
Δηδηθόηεξα είλαη επηιέμηκε δαπάλε εθ’ όζνλ βαξύλεη δαπάλεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε εμαηξνύκελσλ ε απαιιαζζόκελσλ ηνπ 
ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθαηνύρνπ. 

2. Ο ΦΠΑ πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί κε νπνηαλδήπνηε ηξόπν δελ είλαη επηιέμηκε 
δαπάλε αθόκε θαη εάλ δελ αλαθηάηαη από ην δηθαηνύρν. 

3. Ο ΦΠΑ πνπ βαξύλεη δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζηα εηδηθά θαζεζηώηα θαηά απνθνπή 
θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

4. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ΦΠΑ βαξύλεη δαπάλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη 
ηόζν γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα 
έθπησζεο όζν θαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη 
ην ζρεηηθό δηθαίσκα, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαηά ην πνζνζηό πνπ 
δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί. 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_AN_00_2011_01_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_AN_00_2011_01_F_GR.pdf
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29. α)Πνηέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ είλαη επηιέμηκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα;  

β)Οη ζπλεηαηξηζκνί είλαη επηιέμηκνη ζην Πξόγξακκα; 

Απάληεζε: 

α)Δπηιέμηκεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ είλαη όζεο αλαθέξνληαη ζην θεθ. 9.2 ηνπ 
Οδεγνύ. 

 β) ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ (θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ) αλήθνπλ νη 
ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ηε κνξθή λένπ αζηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ θαη ε ζύζηαζε θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπο δηέπεηαη από ηνπο Νόκνπο 1667/1986, 2169/1993 θαη 
2810/2000. 

 
 
30.Δίλαη επηιέμηκε ζην πξόγξακκα ε ζπζηέγαζε επηρεηξήζεσλ; 
 

 Απάληεζε: Η ζπζηέγαζε επηρεηξήζεσλ δελ επηηξέπεηαη.  
 
 
 

 
31. Μπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζην πξόγξακκα όζεο δηέθνςαλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηα ηνπο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη θάλνπλ 
έλαξμε επηρείξεζεο θαη πάιη ζηνλ ίδην ΚΑΓ κε ηελ πξνεγνύκελε 
δξαζηεξηόηεηα. 

 
Απάληεζε: Μπνξνύλ λα ππνβάινπλ ζην πξόγξακκα, εθόζνλ ηεθκεξησκέλα ε 
έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο έγηλε κεηά ηελ 1/9/2012 θαη 
πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Οδεγνύ. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλνληαη 
απνδεθηέο ζην Πξόγξακκα επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη επαλέλαξμε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

 
 

32.Έζησ κία επηρείξεζε κεηαβηβάζηεθε κεηά ηελ 01/09/2012 ζε άλεξγε γπλαίθα 
πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Οδεγνύ, είλαη επηιέμηκε γηα ην 
Πξόγξακκα; 

Απάληεζε: Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά ηελ 
1/9/2012 θαη πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ.. 

 

33. ε εηαηξεία Δ.Δ. πνπ ζπζηάζεθε 12/2012, ε γπλαίθα θαηέρεη ην 50%, κπνξεί 
λα θάλεη ηξνπνπνίεζε θαη λα θαηέρεη άλσ ηνπ 51% ώζηε λα εληαρζεί ζην 
πξόγξακκα;  

Απάληεζε: Μπνξεί λα θάλεη ηξνπνπνίεζε ώζηε λα είλαη επηιέμηκε κε ηηο εμήο 
πξνϋπνζέζεηο: α) λα έρεη γίλεη ε ηξνπνπνίεζε  κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, 
β) λα δηαζέηεη δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, γ) λα είλαη νκόξξπζκνο εηαίξνο κε πνζνζηό 
πάλσ από 51% θαη δ) ε έλαξμε επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε  
είλαη από ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο θαη κεηά. 
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34.Δίλαη επηιέμηκε ε ίδξπζε επηρεηξήζεσλ  κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα?  
 
Απάληεζε: Δπηιέμηκε είλαη ε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη κία από ηηο λνκηθέο κνξθέο 
ηνπ θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 
 
 

35. Μπνξεί λα εληαρζεί ζην πξόγξακκα επηρείξεζε ε νπνία έρεη έδξα ζε κε 

επηιέμηκε πεξηθέξεηα θαη ζέιεη λα επηδνηεζεί γηα ην ππνθαηάζηεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζε επηιέμηκε πεξηθέξεηα εθόζνλ πιεξνύληαη ηα ππόινηπα 

θξηηήξηα;  

 

Απάληεζε: Γηθαηνύρνο ηεο Γξάζεο ζεσξείηαη ε επηρείξεζε, θη όρη ην 
ππνθαηάζηεκά ηεο. Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε επηιέμηκε 
πεξηθέξεηα. 

 
 
36. ην θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ δελ αλαγξάθεηαη ε λνκηθή κνξθή ΙΚΔ ;  

Απάληεζε: Ο πεξηνξηζκόο ,  πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 9.2 ηνπ Οδεγνύ ζηηο 
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο (απνθιεηζηηθά Δ.Π.Δ.), ζθνπεύεη λα απνθιείζεη ηηο 
Αλώλπκεο Δηαηξείεο θαη δελ ζθνπεύεη λα απνθιείζεη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην 
λνκηθό πξόζσπν ελέρεη ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαη θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, όπσο 
νη ΙΚΔ νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο ΔΠΔ αιιά δελ είραλ εηζαρζεί 
θαηά ηελ πεξίνδν δηαβνύιεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ Οδεγνύ ζηελ έλλνκε καο 
ηάμε. 

 
37. Μπνξεί λα γίλεη εθρώξεζε ηεο απόθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ;  

Απάληεζε: Η δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ 
επηρείξεζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθρώξεζή ηεο ζε ηξίηνπο, εθηόο από ηηο 
Σξάπεδεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηζόπνζνπ βξαρππξόζεζκνπ δαλείνπ πνπ ζα 
αληηζηνηρεί ζε κέξνο ή ζην ζύλνιν ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή γηα ηελ 
παξνρή εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηακίεπζε πξνθαηαβνιήο 
ηεο επηρνξήγεζεο.  

 
 

38. Πνηα είλαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ άδεηα παξακνλήο  
αιινδαπνύ ζηελ Διιάδα; 
 
Απάληεζε: Η άδεηα παξακνλήο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ:  
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate
_migratation/diefthinsi_metanasteftikis_politikhs/katigoriesadeiondiamonis 
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39. Μπνξεί έλαο  εθ ησλ εηαίξσλ ηνπ θνξέα επέλδπζεο πνπ δελ είλαη ν  
δηθαηνύρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα είλαη θαη ν λενπξνζιακβαλόκελνο ηεο 
επηρείξεζεο; 
  
Απάληεζε: Γελ δύλαηαη ν λενπξνζιακβαλόκελνο λα είλαη .εηαίξνο ηεο 
επηρείξεζε. 

 
 
40. ύκθσλα κε ην  θεθ. 9.2 ηνπ νδεγνύ δελ κπνξνύλ ππαρζνύλ ζην  

πξόγξακκα  επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 
πιαίζην ζύκβαζεο franchising (δηθαηόρξεζεο) θαη θάζε ηύπνπ 
πξαθηόξεπζεο. Έλα ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν γεληθνύ ηνπξηζκνύ πνπ δελ 
απνηειεί πξάθηνξα θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο είλαη επηιέμηκν; 

 
Απάληεζε: Η πεξηγξαθόκελε δξαζηεξηόηεηα είλαη επηιέμηκε. 

 
 
 
41. ηνλ πίλαθα επηιέμηκσλ δαπαλώλ, ε θαηεγνξία 8 « ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ MENTORING / COACHING» δελ έρεη αλώηαην επηιέμηκν 
πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ Π/Τ. Μπνξεί δειαδή θάπνηα δπλεηηθή 
δηθαηνύρνο λα ππνβάιεη επηρεηξεκαηηθό ζρέδην κε Π/Τ 20.000,00 € κόλν ζε 
απηήλ ηελ θαηεγνξία; 
 

 Απάληεζε: Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκόο.  
 
 
 
42. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ησλ απηναπαζρνινύκελσλ γπλαηθώλ κε 

εηζόδεκα ζην όξην ηεο θηώρεηαο, είλαη ην εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα γηα ην 
νηθνλνκηθό έηνο 2012 θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. Πνην 
είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε; 
 
Απάληεζε:  Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ην έηνο 2012 θαη κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο. 

 
 
43. Γηα ηε ηεθκεξίσζε ηεο ηδηόηεηαο άλεξγεο, απαηηείηαη δειηίν αλεξγίαο ή 

βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα αλέξγσλ. 
ύκθσλα  κε ην θεθάιαην 9.1 (ζει. 11) ηνπ Οδεγνύ,  ην δειηίν αλεξγίαο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο θαη κέρξη ηελ 
έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, γηα όζεο δελ έρνπλ ηδξπζεί 
αθόκα, ελώ ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Οδεγνύ αλαθέξεηαη όηη ην δειηίν 
αλεξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη γίλεη έλαξμε αθόκα. Πνην από ηα παξαπάλσ 
ηζρύεη; 
 
Απάληεζε:  Η απαίηεζε ηζρύνο ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο γηα όζεο δηθαηνύρνπο έρνπλ 
ηελ ηδηόηεηα άλεξγεο θαη δελ έρνπλ θάλεη αθόκε έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο, αθνξά έσο θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο, όπνπ 
απαηηείηαη θαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (ζθαλαξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά).  Σα πξσηόηππα απηώλ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έληαμε θαη κέρξη 
ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απόθαζε έληαμεο. 
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44. ηνλ Οδεγό (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I) αλαθέξνληαη νη κε επηιέμηκνη ΚΑΓ. Πνηνη ΚΑΓ 
είλαη επηιέμηκνη ζην Πξόγξακκα; 

 
Απάληεζε:  ην ειεθηξνληθό έληππν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζην  
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ (http://www.ependyseis.gr), 
κπνξείηε λα ιάβεηε γλώζε ησλ ΚΑΓ πνπ είλαη επηιέμηκνη ζην Πξόγξακκα. 

 
 
45. ην Κεθάιαην VII. ΔΑΠΑΝΕ, ζηελ θόξκα ηνηρεία Πξνκεζεπηή, όηαλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ είλαη αθόκε γλωζηόο, επηιέγνπκε ΥΩΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, 
παξ’ όια απηά ν αξηζκόο θαη εκεξνκελία πξνζθνξάο είλαη ππνρξεωηηθά 
πξνο ζπκπιήξωζε. Θα πξέπεη ππνρξεωηηθά ζ’ απηή ηελ πεξίπηωζε λα 
δειώλνληαη ζηνηρεία δαπάλεο; 

 
Απάληεζε:  ηε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ΥΩΡΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ, ζην πεδίν 
αξηζκόο πξνζθνξάο κπνξεί λα δειώλεηαη «δελ ππάξρεη πξνζθνξά» θαη ζην 
πεδίν εκεξνκελία πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ελδεηθηηθή εκεξνκελία από 
1/9/2012 (έλαξμε επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ) θαη κεηά. 

 
 
46. ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. Δίλαη απνδεθηή ζην πξόγξακκα ε ελνηθίαζε άδεηαο 
άζθεζεο επαγγέικαηνο από θάπνηνλ ηξίην; 

 
Απάληεζε:  ύκθσλα κε ην θεθάιαην Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Οδεγνύ, 
κεηαμύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύληαη γηα ηε δηαπίζησζε 
ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο είλαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, επνκέλσο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ.  

 
 
 
47. Δίλαη επηιέμηκε ε πξόζιεςε άλεξγνπ άλσ ησλ 64 εηώλ; 

Απάληεζε: Γελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ 
λενπξνζιακβαλόκελνπ, εθόζνλ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
θεθ. 9.4 ηνπ Οδεγνύ. 

   
 
48. Σα θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζώλ είλαη επηιέμηκα; 
 

 Απάληεζε:  ύκθσλα κε ην θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δελ 
κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηε δξάζε θξνληηζηήξηα. 

 
 
49. Δίλαη επηιέμηκνο θάπνηνο πνπ έρεη θάλεη έλαξμε πξηλ ηελ 1/9/12 σο αγξόηεο 

εηδηθνύ θαζεζηώηνο, θαη ζηελ ζπλέρεηα (κεηά ηελ 1/9/12) επηζπκεί λα θάλεη 
έλαξμε ζε κία επηιέμηκε δξαζηεξηόηεηα; 

 
Απάληεζε:  Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θάλεη έλαξμε από 
ηελ 01/9/12 θαη έσο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί ζηελ απόθαζε έληαμεο. 

 
 

 
50. Η εξώηεζε 13 ησλ δεκνζηεπκέλσλ FAQs αλαθέξεη όηη «Επηιέμηκεο είλαη νη 

δαπάλεο από 01/09/2012 έωο θαη δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ εκεξνκελία 
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έθδνζεο ηεο απόθαζεο έληαμεο». ην θεθάιαην 9.5 ηνπ νδεγνύ αλαθέξεηαη 
όηη «Οη δηθαηνύρνη δύλαηαη λα ππνβάιινπλ δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη 
αλαιεθζεί ππνρξέωζε από ηελ 1/9/12 θαη κέρξη 2 κήλεο από ηελ ιήμε 
πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ». Ση από ηα 2 ηζρύεη; 18 κήλεο ή 20 
κήλεο; 

 

Απάληεζε:  ην θεθ. 9.4 αλαθέξεηαη: 

«ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε κνξθή ηεο ελίζρπζεο ζπλίζηαηαη ζηε: 

 ρνξήγεζε ρξεκαηηθνύ πνζνύ (επηρνξήγεζε) από 10.000 € έσο 20.000 € αλά 
πξόηαζε, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 100% ηζόπνζσλ επηιέμηκσλ ιεηηνπξγηθώλ 
δαπαλώλ γηα κέγηζην δηάζηεκα 18 κελώλ,…. 

Δπνκέλσο πξνθύπηεη μεθάζαξα όηη ε κέγηζηε δηάξθεηα ρξεκαηνδόηεζεο  
είλαη 18 κήλεο.  

ην θεθ. 9.5 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δαπαλώλ ε νπνία κπνξεί λα είλαη 
κέρξη θαη δύν (2) κήλεο από ηελ ιήμε πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 
 
 
51. Τπάξρνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ θιάδν ηεο εζηίαζεο 

νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΑΓ θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ραξαθηεξίδνληαη 
σο αλαςπθηήξηα. Πρ 56.10.19.12-Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από 
θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο ή 56.30.10.03-
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αλαςπθηήξην. Δθόζνλ νη επηρεηξήζεηο κε 
ηνπο παξαπάλσ ΚΑΓ δελ ζα ιεηηνπξγνύλ απνθιεηζηηθά βξαδηλέο ώξεο θαη 
δελ ζα ιεηηνπξγνύλ ηπρεξά παηρλίδηα, είλαη επηιέμηκεο; 

 
  Απάληεζε:  ύκθσλα κε ην θεθ. 9.2 ηνπ Οδεγνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δελ 

κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηε δξάζε αλαςπθηήξηα. 
 
 
 
52. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε επηιέμηκνπ κεηόρνπ/εηαίξνπ επηρείξεζεο είλαη 

επηιέμηκεο; 
 

 Απάληεζε:  ύκθσλα κε ηνλ Οδεγό ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο αλήθνπλ νη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ επηρεηξεκαηία (ζηνλ θύξην θνξέα ππνρξεσηηθήο 
αζθάιηζεο). 

 
 

 
 
 

εκείωζε: Οη παξνύζεο απαληήζεηο ζπληζηνύλ απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη δελ 
ζπληζηνύλ ηξνπνπνίεζε ηωλ όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ ηεο Πξνθήξπμεο, ηνπ 
Οδεγνύ ηεο παξνύζαο Δξάζεο θαη ηωλ Παξαξηεκάηωλ ηνύηνπ. 
 


