
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

1. Μια υφιστάμενη ή υπό σύσταση εταιρία με δωρεάν παραχώρηση
εμπορικού σήματος από μια άλλη εταιρία που κατέχει το εμπορικό σήμα
είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα ή όχι της επιχείρησης θα πρέπει να διερευνηθεί
περαιτέρω με βάση τις συμβάσεις παραχώρησης σήματος όπως έχουν καταχωρηθεί
στο μητρώο σημάτων. Η επιλεξιμότητα θα κριθεί με βάση τους όρους του Οδηγού
και υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται το franchise.

2. Είναι επιλέξιμη επενδυτική πρόταση από ανήλικο δυνητικό δικαιούχο (υπό
σύσταση επιχείρηση στην θεματική ενότητα Τουρισμός). Ο ανήλικος
δυνητικός δικαιούχος ήδη υποβάλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος
και θα είναι ενήλικος πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Απάντηση: Δεν δύναται να υποβάλει πρόταση στο εν λόγω πρόγραμμα διότι η
διάταξη του άρθρου 127 του Αστικού Κώδικα ορίζει, ότι πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα έχει μόνο όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της
ηλικίας του ενώ, κατά το άρθρο 129 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 ν.
2447/1996, οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος της ηλικίας τους έχουν
περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει τις
δεσμεύσεις-υποχρεώσεις που απορρέουν από μια ενδεχόμενη εγκριτική απόφαση
(η οποία επέχει θέση σύμβασης).

3. Επιχείρηση με αντικείμενο ΚΑΔ 46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας. Μπορεί
να πραγματοποιήσει δαπάνες για προμήθεια νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού για κοπή και επεξεργασία ξύλου (αξίας περίπου 60.000 Ευρώ)
με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της όσον αφορά το
μέγεθος και το σχήμα της ξυλείας που επιθυμούν να προμηθευτούν και
ΟΧΙ για την παραγωγή προϊόντων από ξύλο (π.χ. έπιπλα);

Απάντηση: Εφόσον η χρήση του μηχανήματος εξυπηρετεί αποκλειστικά τη
δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία υποβλήθηκε η επενδυτική πρόταση,
το χονδρικό εμπόριο εν προκειμένω, η αγορά του εν λόγω εξοπλισμού είναι
επιλέξιμη.

4. Οι υπό σύσταση εταιρείες-ατομικές επιχειρήσεις, τι δικαιολογητικά
πιστοποίησης θα πρέπει να προσκομίσουν; (προσχέδιο καταστατικού,
προσχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού ή τίποτα)

Απάντηση: Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ του
Οδηγού του Προγράμματος ειδικά για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών
δεν περιλαμβάνονται προσχέδια εγγράφων. Είναι στη κρίση κάθε επενδυτή αν θα
προσκομίσει τέτοια με στόχο την καλύτερη τεκμηρίωση της πρότασης του.

5. Απαιτείται η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής δεν απαιτείται μελέτη
βιωσιμότητας για την υποβολή της πρότασης.

6. Στις άδειες οικοδομής είναι αποδεκτές οι νομιμοποιήσεις από αλλαγή
χρήσης, βάσει του νόμου για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων;

Απάντηση: Η ερώτηση αφορά άλλες Υπηρεσίες της Διοίκησης. Ωστόσο
διευκρινίζεται ότι δαπάνες της Κατηγορίας 1 (κτιριακές εργασίες εν γένει) σε



χώρους που νομιμοποιήθηκαν με βάση τις πρόσφατες σχετικές διατάξεις είναι
επιλέξιμες.

7. Επιχείρηση επιθυμεί να αγοράσει καλούπια τα οποία θα δίνει σε τρίτους
(που διαθέτουν extruders) για την παραγωγή πλαστικών
εξαρτημάτων/φορμών. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς αυτών των
καλουπιών;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα δαπανών αγοράς εξοπλισμού αυτού του είδους θα
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Ουσιώδη θέματα αποτελούν η κυριότητα και η
πνευματική ιδιοκτησία, η διάθεση και χρήση, η τιμολόγηση ή μη των καλουπιών
αλλά και των παραγόμενων από αυτά προϊόντων κλπ.

8. Τα σεμινάρια για την αξιολόγηση του κριτηρίου «Κατάρτιση
εργαζομένων», για να είναι αποδεκτά πρέπει να είναι από Δημόσιο; Από
ΙΕΚ; Από ιδιώτη;

Απάντηση: Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις κατάρτισης είναι αποδεκτά εφόσον
έχουν χορηγηθεί από οποιοδήποτε σε νόμιμη λειτουργία αδειοδοτούμενο κέντρο
εκπαίδευσης –κατάρτισης (δημόσιο, ιδιωτικό) ή από φορέα δημοσίου δικαίου.

9. Στο Παράρτημα ΙΙ ΚΑΔ, δεν είναι σαφές αν αποτελεί επιλέξιμη
δραστηριότητα για παράδειγμα ο ΚΑΔ 71.11.00.00, ο οποίος αποτελεί
υπερσύνολο όλων των κατωτέρω αναλυόμενων "Υποκατηγοριών" και
"Εθνικών Δραστηριοτήτων" τα οποία σαφώς εμπίπτουν στις παρεχόμενες
υπηρεσίες ενός αρχιτεκτονικού γραφείου ή εταιρείας. Έτσι λοιπόν, τι
ισχύει για μια εταιρεία που έχει δηλώσει ως ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ μια τέτοια
"γενική" δραστηριότητα, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ ή όχι;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΙ στις δραστηριότητες που υπάρχει ανάλυση σε
8ψηφιο ΚΑΔ τότε είναι επιλέξιμος ο 8-ψήφιος ΚΑΔ και μόνον.

10.Είναι επιλέξιμη για ένταξη επιχείρηση, η οποία έχει δυσμενή στοιχεία στον
Τειρεσία;

Απάντηση: Το εάν κάποια επιχείρηση έχει δυσμενή στοιχεία στον Τειρεσία ή όχι
δεν εξετάζεται από το παρόν Πρόγραμμα.

11. Εγγυητική επιστολή από το ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο μηχανικών) μπορεί να
γίνει αποδεκτή από το πρόγραμμα για τη λήψη προκαταβολής;

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού (Κεφ. 15, σελ. 23) είναι δυνατή
η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον
ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από
αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με
διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου. Εγγυητική επιστολή
από το ΤΣΜΕΔΕ είναι αποδεκτή.


