
FAQs ∆ΡΑΣΗ 2 

 

Ερώτηµα 1: Η ∆ράση 2 εξαιρεί δαπάνες που αφορούν επίπλωση, εξοπλισµό, 

οχήµατα, κ.λ.π.  Με βάση τον οδηγό, το ποσό των έως 16€ ανά εργαζόµενο 

συµπεριλαµβάνει και δαπάνες παροχής πρώτων υλών, αποσβέσεις 

εξοπλισµού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. 

Τελικά τι ισχύει για τον εξοπλισµό? Η παροχή πρώτων υλών δεν θα 

µπορούσε να είναι εξοπλισµός?  Τι θεωρείται τελικά αναφορικά µε τη ∆ράση 2 

¨πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο¨ για τις συµβουλευτικές υπηρεσίες? 

 

Απάντηση: Οι επιλέξιµες δαπάνες της ∆ράσης 2 είναι οι συµβουλευτικές 

υπηρεσίες 

 και οι ενέργειες κατάρτισης (επικουρικά είναι και η νέα θέση εργασίας). Το 

ΜΩΚ είναι 16€ και περιλαµβάνει την αµοιβή του καταρτιζοµένου, την αµοιβή 

του εκπαιδευτή (ΚΕΚ) καθώς και τις δαπάνες της επιχείρησης προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση. Αυτό µπορεί να είναι και η προµήθεια 

εξοπλισµού (γραφική ύλη, υλικά εκπαίδευσης, αποσβέσεις, ενοίκια, 

λογαριασµούς ∆ΕΚΟ (στην περίπτωση πρακτικής άσκησης), κ.α.), ο οποίος 

όµως αποδεδειγµένα χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της κατάρτισης του 

προσωπικού. 

Ως 'πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο' στην δαπάνη συµβουλευτικών 

υπηρεσιών αποτελείται η µελέτη του συµβούλου για την σύνταξη του 

'Ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης'. 

 

 
Ερώτηµα 2: Στα πλαίσια του προγράµµατος είναι επιλέξιµες και οι µεσαίες 

και µεγάλες επιχειρήσεις; (δεν διευκρινίζεται στον οδηγό). 

 

Απάντηση: Όσον αφορά το µέγεθος της επιχείρησης, επιλέξιµες είναι όλες οι 

επιχειρήσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι η κάθε επιχείρηση θα ελεγχθεί ως προς 

την υποχρέωση για το de minimis. 

 

Ερώτηµα 3: Σε πόσο καιρό καταβάλλονται τα χρήµατα που αφορούν το 



επιδοτούµενο ποσό; Καταβάλλονται όλα µαζί (εφάπαξ) ή σε δόσεις; 

 

Απάντηση: Η Χρηµατοδότηση καταβάλλεται ως εξής:  

α) Προκαταβολή 

∆ύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηµατία, να καταβληθεί προκαταβολή 

έως το 50%του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µε την προσκόµιση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. 

β) Ενδιάµεσες καταβολές 

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την εκτέλεση 

του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού 

αντικειµένου. 

γ) Αποπληρωµή 

Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης Προόδου/Ολοκλήρωσης του 

έργου.  

 

Ερώτηµα 4: Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2  ενισχύονται ολοκληρωµένα σχέδια 

παρέµβασης µε ανώτατο επιλέξιµο προϋπολογισµό (∆ηµόσια ∆απάνη) 

20.000€. Ποιος είναι ο κατώτατος Π/Υ? 

 

Απάντηση: Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει δηµιουργία µίας ή 

περισσοτέρων θέσεων εργασίας, τότε ο ανώτατος επιλέξιµος Π/Υ (∆ηµόσια 

∆απάνη) µπορεί να ανέλθει στις 35.000 €. ∆εν προβλέπεται από τον Οδηγό 

κατώτατο ύψος Π/Υ καθώς αυτός θα προκύψει από τον αριθµό εργαζοµένων 

που θα συµµετέχουν στην κατάρτιση, τις συνολικές ώρες κατάρτισης που θα 

υλοποιηθούν από την επιχείρηση και από τον συνολικό αριθµό των 

εργαζοµένων. 

 

Ερώτηµα 5: Σε περίπτωση µείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης, τα 

ποσά που  

µειώνονται από τις µη πραγµατοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες είναι 5€ ανά 

εργαζόµενο ή 16€? 

 

Απάντηση: Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) είναι 16 € ανά καταρτιζόµενο, 



συνεπώς µείωση των ωρών παρακολούθησης των σεµιναρίων επιφέρει 

ανάλογη µείωση 16€ ανά ώρα και ανά καταρτιζόµενο. 

  

Ερώτηµα 6: ∆ύναται να χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία νέας/ων θέσης/εων 

εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για (12) µήνες από την 

ηµεροµηνία πρόσληψης. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την διαδικασία διοικητικού 

ελέγχου θα µπορούσε να έχει απολυθεί εφόσον το χρονοδιάγραµµα της 

επένδυσης είναι έως 24 µήνες? 

 

Απάντηση: Υποχρέωση του επιχειρηµατία αποτελεί η διατήρηση των 

υφιστάµενων ΕΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και η 

διατήρηση της νέας θέσης εργασίας για 12 µήνες από την ηµεροµηνία 

πρόσληψης.  

 

Ερώτηµα 7: Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες 

έχει αναληφθεί η υποχρέωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης και µέχρι δύο (2) µήνες από τη λήξη της υλοποίησης 

του φυσικού αντικειµένου του τελευταίου προγράµµατος κατάρτισης. Αν η 

λήξη είναι µετά από 24 µήνες? 

 

Απάντηση: Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού/οικονοµικού 

αντικειµένου είναι 24 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

ένταξης. Καµία παράταση δεν προβλέπεται. 

 

Ερώτηµα 8: Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει σε περισσότερες 

από µία προτάσεις σε µία ή και στις δύο ∆ράσεις; Πχ φυσικό πρόσωπο που 

είναι µέτοχος σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες καταθέτουν πρόταση στη ∆ράση 

2. 

 
Απάντηση: Είναι δυνατόν για την ∆ράση 2, καθώς οι επιχειρήσεις διαθέτουν 

διαφορετικό ΑΦΜ. Το ίδιο δελτίο ανεργίας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την έναρξη δύο επιχειρήσεων για δύο διαφορετικές προτάσεις.  

 



Ερώτηµα 9: Στις επιλέξιµες δαπάνες στο κεφ. 9.2.2 σελ. 17-18 αναφέρει τον 

τρόπο υπολογισµού της αµοιβής του συµβούλου προσαρµογής (150€ Χ 

συνολικό αριθµό εργαζοµένων, ελάχιστο 750€ - µέγιστο 5.000€) για τη δράση 

2. Η αµοιβή αυτή αφορά  µόνο τη σύνταξη του σχεδίου διαρθρωτικής 

προσαρµογής ή το σύνολο των συµβουλευτικών υπηρεσιών της δράσης (1. 

Τεχνική βοήθεια και 2. ∆απάνες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην 

επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας,  ή προσωπικού ή  σε 

οργανωτικά συστήµατα-διαδικασίες); Αν η παραπάνω αµοιβή του συµβούλου 

αφορά µόνο τη σύνταξη του σχεδίου προσαρµογής, ποιο είναι το ανώτατο 

όριο ποσού για την κατηγορία ενέργειας (συµβουλευτικές υπηρεσίες); 

 
Απάντηση: Ο σύµβουλος προσαρµογής και ο σύµβουλος για την τεχνική 

βοήθεια θα πρέπει να είναι το ίδιο άτοµο και το µέγιστο και ελάχιστο ποσό 

καθορίζεται στον οδηγό (από 750€ έως 5.000€).  

 

Ερώτηµα 10: Στη ∆ράση 2: Επιτρέπεται κοινή ενέργεια κατάρτισης (Π.χ 3 

εταιρίες εγκεκριµένες καταρτίζουν από 5 εργαζόµενους σε κοινό θεµατικό 

αντικείµενο σε κοινό τµήµα 15 ατόµων). 

 
Απάντηση: ∆εν επιτρέπεται κοινή ενέργεια κατάρτισης πολλών 

επιχειρήσεων.  

 

Ερώτηµα 11: Η πρόσληψη νέου ατόµου µε 1ου βαθµού συγγένειας  είναι 

επιλέξιµο; 

 
Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιµη, εφόσον είναι άνεργος διαθέτοντας δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ. 

 

Ερώτηµα 12: Αν µια επιχείρηση έχει 7 ΕΜΕ και θέλει να καταρτίσει 4 

εργαζοµένους της µπορεί να συµµετέχει σε πρόγραµµα στην ∆ράση 2; 

Απάντηση: Η επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει από 5 άτοµα και πάνω 

σύµφωνα µε το (ισχύον θεσµικό πλαίσιο – ΕΣ∆ΕΚ). 



 

Ερώτηµα 13: Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών εξαιρούνται από την 2η 

∆ράση;  

 
Απάντηση: ∆εν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Επίσης δεν ενισχύονται 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα 

τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 

διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή 

εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

 

Ερώτηµα 14: Επιχειρήσεις οι οποίες  εντάσσονται αρχικά βάση ΚΑ∆ στο 

πρόγραµµα (π.χ. χοντρικό εµπόριο, εταιρία κοπής και επεξεργασίας 

µαρµάρων) αλλά έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες είναι 

επιλέξιµες;  

Απάντηση: Είναι επιλέξιµες.  

 

Ερώτηµα 15: Η νέα/νέες θέση/θέσεις απασχόλησης είναι δυνατόν να είναι 

επιδοτούµενη/επιδοτούµενες από τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ και 

συγκεκριµένα από το «Ειδικό ∆ιετές/Τετραετές Πρόγραµµα προώθησης της 

απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών»; 

 
Απάντηση: Ο ίδιος εργαζόµενος δεν µπορεί να είναι επιδοτούµενος από δύο 

διαφορετικά προγράµµατα.  

 

Ερώτηµα 16: Επιτρέπεται εταιρείες που έχουν υποβάλλει Πρόταση είτε στην 

Πρόσκληση Α είτε στην Πρόσκληση Β της Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. (για 

επιχειρήσεις µε 1-49 εργαζόµενους) να υποβάλλουν Πρόταση στο 

Πρόγραµµα; 



 
Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 

ποσό που προβλέπει ο κανόνας DE MINIMIS και δεν η επιδότηση δεν αφορά 

το ίδιο αντικείµενο κατάρτισης. 

 

Ερώτηµα 17: Μπορεί η θεωρητική εκπαίδευση ή µέρος αυτής να υλοποιηθεί 

µέσω πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning);  

 
Απάντηση: Ναι, η κατάρτιση µπορεί να υλοποιηθεί µε όλους τους 

αποδεκτούς τρόπους κατάρτισης που περιλαµβάνονται στο ΕΣ∆ΕΚ. 

 

Ερώτηµα 18: Η αποδεδειγµένη οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου, κατά 

τη χρονική περίοδο ανάµεσα στην ηµεροµηνία προκήρυξης και την απόφαση 

ένταξης, αποτελεί εµπόδιο για την επιλεξιµότητα κάποιας επιχείρησης για τη 

∆ΡΑΣΗ 2, δεδοµένου ότι τα ΕΜΕ της επιχείρησης παραµένουν πάνω από 5? 

 
Απάντηση: Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος καθόλη την διάρκεια του έργου 

έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του 

κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δηµιουργίας 

νέας θέσης εργασίας θα πρέπει τα άθροισµα των ΕΜΕ κατά την υποβολή 

αίτησης ολοκλήρωσης να είναι µεγαλύτερο τουλάχιστον κατά µία µονάδα από 

ότι ήταν κατά το έτος 2011. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν σε 

θέσεις εργασίας που έµειναν κενές µετά από αναπηρία ή συνταξιοδότηση 

λόγω ηλικίας. 

 

 

Ερώτηµα 19: Είναι επιλέξιµες οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής; 

 
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες εφόσον διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑ∆ (ΚΑ∆ 2008: 50) 

 

Ερώτηµα 20: Πως εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ σε 

περίπτωση έναρξης σε οικία; Για παράδειγµα οικεία µε σκάλες και χωρίς 



ασανσέρ δεν µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα; Αντιθέτως όταν υπάρχει 

ασανσέρ µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα;  

 
Απάντηση: Εξετάζεται στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτοµα µε 

αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιµότητας τους στους χώρους εργασίας. 

Ο επιχειρηµατίας υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση και κατά την διάρκεια 

του έργου θα υλοποιούνται και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι. Η προσβασιµότητα 

των ΑΜΕΑ σε µια επιχείρηση δεν αφορά µόνο την ύπαρξη ράµπας ή 

ασανσέρ, αλλά και την ηλεκτρονική προσβασιµότητα ή άλλα είδη πρόσβασης 

στην επιχείρηση. 

 

Ερώτηµα 21: Είναι επιλέξιµος  ο παρακάτω  ΚΑ∆: 46.38.29.17 (Χονδρικό 

εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς). 

Επίσης, το χονδρικό εµπόριο µελιού και η συσκευασία µελιού είναι επιλέξιµο?  

 
Απάντηση: Το χονδρικό εµπόριο που σχετίζεται µε προϊόντα του 

παραρτήµατος Ι.Β είναι επιλέξιµο µε την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν 

πωλούνται από παραγωγούς αυτών.  

 

Ερώτηµα 22: Μπορεί να αλλάξει η έδρα της επιχείρησης και ο τόπος 

υλοποίησης του σχεδίου κατά την διάρκεια υλοποίησης? 

 
Απάντηση: Μπορεί να αλλάξει η έδρα. Ο τόπος υλοποίησης του σχεδίου 

µπορεί να αλλάξει µόνο όταν µεταφερθεί εντός της ίδιας περιφέρειας.  

 

 
Ερώτηµα 23: Ο καταρτιζόµενος θα πληρώνεται µόνο για τις ώρες θεωρίας 

του προγράµµατος (εκπαιδευτικό επίδοµα 5 ευρώ) ή και για τις υπόλοιπες 

ώρες πρακτικής ; 

Απάντηση: Ο καταρτιζόµενος θα πληρωθεί το εκπαιδευτικό επίδοµα των 5€ 

και για την θεωρία και για την πρακτική άσκηση εφόσον είναι εκτός των ωρών 

εργασίας.  

 



 

Ερώτηµα 24: Ο εισηγητής των σεµιναρίων για την ∆ράση 2 θα πρέπει να 

είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο Β’ του ΕΚΕΠΙΣ ή µπορεί να είναι και από το 

µητρώο Α’ του ΕΚΕΠΙΣ; 

Απάντηση: Σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.6 παρ. 10 του ΦΕΚ 915/20-05-11 

(ΕΣ∆ΕΚ) ο εισηγητής µπορεί να είναι µόνο από το µητρώο Β’ 

Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  

 

 
Ερώτηµα 25: Στη δράση 2 του προγράµµατος, µπορεί να θεωρηθεί ως 

επιλέξιµη στην ενέργεια συµβουλευτικών υπηρεσιών:  

Α) η µελέτη/υπηρεσίες ανασχεδιασµού/αναδιοργάνωσης των πληροφοριακών 

συστηµάτων της εταιρίας για βελτιστοποίηση της διαδικασίας πωλήσεων µε 

παραδοτέο σχετική µελέτη? 

Β) η ανάπτυξη (όχι προµήθεια) ειδικού custom made λογισµικού ενοποίησης 

των υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρίας για 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας πωλήσεων µε παραδοτέο το λογισµικό σε 

λειτουργία? 

Απάντηση: Καµία δαπάνη από τις παραπάνω δεν είναι επιλέξιµη για τη 

∆ράση 2. Όσον αφορά τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, επιλέξιµο είναι µόνο το 

ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης, η υποβολή και η πιθανή παρακολούθηση 

του έργου.  

 

Ερώτηµα 26: Μπορείτε να αναφέρεται ποια προγράµµατα ανήκουν στον 

κανόνα De minimis; Τα προγράµµατα που έχουν προκηρυχθεί µε το 

Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης λαµβάνονται υπόψη στο όριο των 200.000€; 
Απάντηση: Σύµφωνα και µε σχετική γνωµοδότηση της ΜοΚΕ και της ΕΥΣ, 

του ΥΠΑΑΝ οι ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό πλαίσιο στήριξης 

∆EN αποτελούν ενισχύσεις De minimis και δεν προσµετρώνται στο όριο των 

200.000,00€. Υπενθυµίζεται ότι το όριο των 200.000,00€ ισχύει για το χρονικό 

διάστηµα της υποβολής της πρότασης και δύο προηγούµενων οικονοµικών 

ετών. 



Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης έχουν 

προκηρυχθεί από διάφορους φορείς τα ακόλουθα προγράµµατα:  

 1. Ενίσχυση ΜΜΕ στους τοµείς της µεταποίησης – τουρισµού – εµπορίου –  

υπηρεσιών (Α’ δράση ΕΣΠΑ) 

2. Dg Lodge για αιτήσεις µέχρι 31.12.2010 

3. ∆ιαρθρωτική Προσαρµογή Επιχειρήσεων (Υπ. Εργασίας) για αιτήσεις µέχρι  

31.12.2010 

4. Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε  

επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 

θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 

του ΟΑΕ∆ για αιτήσεις µέχρι τις 31-12-2010. 

 Προγράµµατα που έχουν υπαχθεί στον κανόνα De minimis µε τα οποία θα 

γίνεται έλεγχος σώρευσης στα 200.000€  είναι :  

Α. ∆ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων Μικρών και Πολύ Μικρών  

Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης, 

του ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ.  

 Β.  ∆ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων Μικρών Επιχειρήσεων, που  

απασχολούν 20-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης, του ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ. 

Γ.  ∆ιαρθρωτική προσαρµογή των Επιχειρήσεων εντός της οικονοµικής 

κρίσης –   Πρόσκληση Α : Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής 

προσαρµογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ. 

∆.  Πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ 

Ε.  Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 

ΕΠΑΝ ΙΙ 

Ζ.  Πρόγραµµα «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» (εφόσον έχει εκδοθεί 

απόφαση ένταξης) του ΕΠΑΝ ΙΙ 

Η.  Οι εγγυήσεις και τα προγράµµατα µέσω του ΤΕΜΠΜΕ και του ΕΤΕΑΝ 

Ζ.  Τα δάνεια που χορηγούνται µέσω Jeremie. 

 

 

Ερώτηµα 27:  Για τη ∆ράση 2, στα προγράµµατα κατάρτισης, µπορεί να 

συµµετέχει και εργοδότης και εργαζόµενος;  



Απάντηση: Μπορούν να συµµετέχουν µόνο οι µισθωτοί - εργαζόµενοι της 

επιχείρησης. 

 

Ερώτηµα 28: Για εποχικές επιχειρήσεις η κατάρτιση του προσωπικού τους 

µπορεί να γίνει κατά το διάστηµα που είναι κλειστή η επιχείρηση; 

Απάντηση: ∆ύναται για τις εποχικές επιχειρήσεις να καταρτίσουν το 

προσωπικό τους την περίοδο που δεν είναι ανοικτή η επιχείρηση. Θα πρέπει 

τα άτοµα που θα καταρτιστούν να ήταν εργαζόµενοι της επιχείρησης την 

προηγούµενη σεζόν και να απασχοληθούν στην επιχείρηση και την επόµενη 

σεζόν.  

 

 
Ερώτηµα 29: Με ενδιαφέρει να προσλάβω ένα άτοµο για το γραφείο που 

σχεδιάζω να ανοίξω. Η σύµβαση είναι απαραίτητα 12µηνη, χωρίς να έχω 

δικαίωµα να απολύσω το υπάρχον άτοµο (π.χ. για λόγους µη τήρησης 

καθηκόντων) και να προσλάβω άλλο; 

Απάντηση: Η νέα θέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί για συνολικά 12 

µήνες. ∆ύναται να γίνει αντικατάσταση του ατόµου εφόσον συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι αποχώρησής του.  

 

 
Ερώτηµα 30: Μπορεί να επιλεγεί ως εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης κατά 

την κατάρτιση της ∆ράσης 2 ιδιοκτήτης/τες ή µέτοχος/οι της εταιρίας; Αν ναι 

ποια θα είναι η αµοιβή του/τους και πως υπολογίζεται; 

Απάντηση: Ο εκπαιδευτής της πρακτικής άσκησης θα µπορεί να είναι 

υπάλληλος ή µέτοχος της εταιρίας. Η αµοιβή του θα καθορίζεται µε βάση τα 

προβλεπόµενα από το ΕΣ∆ΕΚ.  

 

 

Ερώτηση 31: Επιχείρηση χονδρικού εµπορίου µε επιλέξιµο ΚΑ∆ (έντυπο Ε3 

κωδ. 761) και επιλέξιµο επίσης ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας (έντυπο Ε3 κωδ. 

705), και διαθέτει µεταξύ άλλων -όπως εµφανίζεται στο Έντυπο ∆ήλωσης 

µεταβολής εργασιών /αντιστοίχιση ΚΑ∆-  δευτερεύουσα  δραστηριότητα, η 



οποία εντάσσεται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

(καλλιέργεια φυτών και αφεψηµάτων) την οποία  σηµειωτέον  δεν την έχει 

ασκήσει  ποτέ. Πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα; 

Απάντηση: Εφόσον το εµπόριο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

δεν έχει καµία σχέση µε την πώληση φυτών και αφεψηµάτων τότε δύναται να 

επιδοτηθεί.  

 

Ερώτηµα 32: Για τη ∆ράση 2, τα έσοδα ποιων ετών λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της επιλεξιµότητας της επιχείρησης; 
Απάντηση: Θα εξετάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ προς όφελος του επιχειρηµατία, 

είτε για την τριετία 2008-2010 είτε για µόνο για τη χρήση 2010. 

 

Ερώτηµα 33: Ποια είναι η µέγιστη επιτρεπτή αναλογία µεταξύ θεωρίας και 

πρακτικής άσκησης θεωρίας; 
Απάντηση: Η ώρες θεωρίας πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 60% και κατά 

µέγιστο 80% σε σχέση µε το συνολικές ώρες κατάρτισης.  

 

Ερώτηµα 34: Τι ισχύει για τα ΕΜΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου;  

 

Απάντηση : Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος καθ’ όλη την διάρκεια του 

έργου έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η 

επιχείρησή του κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης. Εφόσον 

δηµιουργήσει νέα/εες θέση/εις εργασίας θα πρέπει αυτή να υπερβαίνει τα 

παραπάνω ΕΜΕ τουλάχιστον κατά µία (1) µονάδα επιπρόσθετα από τα 

υφιστάµενα ΕΜΕ κατά το 12 µηνο που έχει την υποχρέωση διατήρησής της. 

 

 

 


