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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη 

υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική 

Ελλάδα»  στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 

με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.
2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 
(ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

6. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 
ενισχύσεων.
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7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης.

8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων 
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και 
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τη με αρ. πρωτ. Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01–11–2016) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, αξιολόγησης 
πράξεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

13. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

14. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης). 

15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

16. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την με αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και την 2ης Ιουνίου 2019 και το 
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την C(2020) 4707 final/7-7-
2020 απόφαση 

19. Την με αρ. Πρωτ. 2902/2-7-2019 επιστολή της ΕΥΔΕΠΠΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
επέκταση μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του άρθρου 67(2)α) του Καν. 1303/2018 σύμφωνα με 
το άρθρο 152(7)

20. Την με αρ. πρωτ. 5045/19.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία 
ορίζεται ο “Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας” (ΕΦΕΠΑΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) των δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020»

21. Την με αρ. πρωτ. 2939/24-6-2021 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η 
μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 33ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο 
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι και τα 
κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης

22. Τη με αρ. πρωτ. 3006/28-6-2021 απόφαση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα», όπως τροποποιήθηκε με τις 3392/21-07-
2021, 4284/23-9-2021 και 4815/19-10-2021 αποφάσεις
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23. Τη με αρ. πρωτ. 5954/2-9-2021 απόφαση έγκρισης 1ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - 
Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

24. Τη με αρ. πρωτ. 5151/5-11-2021 απόφαση έγκρισης 2ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - 
Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την  έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη 

υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική 
Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», για την 
αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων 
αυτής.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνημμένα:
Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων

Κοινοποίηση:
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
 ΕΦΕΠΑΕ
 Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
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9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 
στη Δυτική Ελλάδα» - ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Ερώτηση: Μέχρι ποια ημερομηνία  θα πρέπει οι φορείς/δικαιούχοι που εντάχθηκαν στη Δράση να 
διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της Δράσης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
συγκεκριμένα στο ΚΕΦ 5.1 οι φορείς/δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του 
Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του Ν.4430/2016 
(ΦΕΚ Α 205/31-10-2016) όπως ισχύει, διαθέτοντας και προσκομίζοντας στον ΕΦΔ και την ΕΥΔΕΠΠΔΕ το 
Πιστοποιητικό Μέλους από το Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο κατά την διάρκεια υλοποίησης της δράσης και 
ένα (1) έτος  μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.   

2. Ερώτηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα πρόσκληση οι φορείς δεν θα πρέπει  προβούν σε 
μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης, υπολογιζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας (ΕΜΕ). 
Α) Πως ορίζεται το διάστημα υλοποίησης της δράσης;
Β) Πως θα γίνει ο έλεγχος της διατήρησης σε σχέση με τους αιτούμενους μήνες; 
Γ) Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης του όρου της διατήρησης των ΕΜΕ το έργο θα απενταχθεί;

Απάντηση:
Α) Ως διάστημα υλοποίησης της δράσης ορίζεται το διάστημα από το μήνα της πρώτης αιτούμενης 
δαπάνης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου του δικαιούχου δηλαδή ως την τελευταία 
ενέργεια φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που αφορά την ολοκλήρωση του έργου από μεριάς 
δικαιούχου, όπως αυτό ορίζεται στο κεφ.13 της πρόσκλησης.
Β) Ο έλεγχος της διατήρησης των ΕΜΕ κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης θα γίνει απολογιστικά 
κατά την ολοκλήρωση του έργου του δικαιούχου για όλο το διάστημα υλοποίησης της δράσης σε σχέση με 
τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.
Γ) Στην περίπτωση διαπίστωσης κατά την ολοκλήρωση ότι ο όρος διατήρησης των ΕΜΕ δεν πληρείται, το 
έργο θα οδηγηθεί σε ανάκληση της απόφασης ένταξης με ανάκτηση της  αχρεωστήτως καταβληθείσα 
χρηματοδότηση καθώς δε πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση. Η επιστροφή των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον Δικαιούχο της ενίσχυσης σε 
όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 
ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) (άρθρο 10 παρ. 3)

3. Ερώτηση: Δικαιούχος έχει προβεί σε πρόσληψη άνεργου υπαλλήλου την 01/12/2021 ο οποίος 
αποχώρησε με καταγγελία σύμβασης στις 30/6/2022. Η δαπάνη του κόστους μισθοδοσίας για τον εν 
λόγω εργαζόμενο είναι επιλέξιμη; 

Απάντηση: Η δαπάνη του κόστους μισθοδοσίας είναι επιλέξιμη αρκεί να προσαυξάνει στα ΕΜΕ του έτους 
αναφοράς (δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της πρότασης) και να πληροί το σύνολο των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της δαπάνης.
Σημειώνεται ότι: Η διατήρηση των ΕΜΕ στο διάστημα υλοποίησης της πράξης προσμετρώνται 
απολογιστικά για όλο το διάστημα υλοποίησης και όχι μεμονωμένα ανά μήνα ή έτος.  

4. Ερώτηση: Στο ΚΕΦ 7.2 της πρόσκλησης για τις δαπάνες νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού αναφέρεται 
ότι «οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να 
προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος αναφοράς, ήτοι το δωδεκάμηνο που 
προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης». Στην περίπτωση ο φορέας έχει προβεί σε 
πρόσληψη μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης και πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης 
το προσωπικό που αφορά την εν λόγω πρόσληψη θα προσμετρηθεί στο έτος αναφοράς; 
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Απάντηση: Στην περίπτωση που η πρόσληψη του αιτούμενου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού έχει 
πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας προκήρυξης και της ημερομηνίας υποβολής της 
πρότασης, αποκλειστικά και μόνο κατά τον υπολογισμό των ΕΜΕ, το εν λόγω νεοπροσλαμβανόμενο 
προσωπικό δεν θα ληφθεί υπόψη για το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής.

5. Ερώτηση: Στην περίπτωση που τα πρόσθετα ΕΜΕ για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό δεν 
προσαυξάνονται αντίστοιχα με τις προσλήψεις, το κόστος θα είναι επιλέξιμο ή όχι; 
Π.χ  Φορέας έχει 1 ΕΜΕ κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης -ήτοι 0,08 ΕΜΕ ανά μήνα- και προσλαμβάνει προσωπικό εξαρτημένης πλήρους 
απασχόλησης για 5 μήνες με αιτούμενο επιλέξιμο μισθολογικό κόστος 871,93€/μήνα. Συνεπώς θα πρέπει 
να έχει ανά μήνα για την αιτούμενη δαπάνη καθαρή αύξηση 0,08 και συνολικά 0,16 ΕΜΕ. Στην περίπτωση 
που έχει συνολικά 0,11 ΕΜΕ ανά μήνα το μισθολογικό κόστος θα είναι επιλέξιμο ή όχι;  

Απάντηση: Το μισθολογικό κόστος θα είναι επιλέξιμο αναλογικά της προσαύξησης των ΕΜΕ. Δηλαδή στο 
ανωτέρω παράδειγμα το μισθολογικό κόστος θα είναι κατ’ αναλογία επιλέξιμο της προσαύξησης, και 
συγκεκριμένα το επιλέξιμο ποσό θα διαμορφωθεί ως 0,03*871,93€/0,08=326,97€. 

6. Ερώτηση: Στο ΚΕΦ 8.4 και 12.2 της ισχύουσας  πρόσκλησης αναφέρεται ότι: «Παράταση της διάρκειας 
υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση 
τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ΕΦΔ σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη 
λήξη του έργου». Τι νοείται ως τεκμηρίωση;

Απάντηση: Το αίτημα παράτασης θα πρέπει να συνοδεύεται απαρέγκλιτα από τεκμηριωμένη έκθεση 
ανάλυσης των λόγων για τους οποίους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η υλοποίηση του έργου 
από πλευράς δικαιούχου. Η απλή υποβολή αιτήματος παράτασης χρόνου υλοποίησης χωρίς την ανωτέρω 
έκθεση αιτιολόγησης δεν γίνεται αποδεκτή. 

7. Ερώτηση: Πότε θα πρέπει να υποβάλλονται τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου/Εξόδου; Και ποιους αφορά; 

Απάντηση: Τα απογραφικά Δελτία Εισόδου αφορούν το νεοπροσλαμβανόμενο και το υφιστάμενο προς 
επιχορήγηση προσωπικό. 
Για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου θα πρέπει να υποβάλλονται στο 
ΠΣΚΕ κατά την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου στο φορέα και να προσκομίζονται μαζί με τα αιτήματα 
ελέγχου.  
Για το υφιστάμενο προσωπικό θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ενίσχυσης του μισθολογικού τους κόστους.
Η ημερομηνία εξόδου αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης της ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους αλλά 
ισχύει και η πρόβλεψη του κεφ. 15.1

8. Ερώτηση: Σε υπό σύσταση φορέα ο Κ.Α.Δ. επένδυσης που έχει δηλωθεί στο σχέδιο πρέπει απαραίτητα να 
είναι κύριος ή μπορεί να είναι και ως δευτερεύων;

Απάντηση: Μπορεί να είναι και δευτερεύων εφόσον δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στην ισχύουσα 
πρόσκληση
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9. Ερώτηση: Δικαιούχος φορέας έχει εγκριθεί για δαπάνη νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κάτοχο 
πτυχίου πληροφορικής με αντικείμενο τη διαχείριση της οn-line προώθησης με το αντίστοιχο επιλέξιμο 
μισθολογικό κόστος. 
Μπορεί ο δικαιούχος φορέας να προβεί σε πρόσληψη ατόμου με πτυχίο άλλου κλάδου αλλά με γνώσεις 
πληροφορικής και με το ίδιο αντικείμενο στο φορέα; Θα ληφθεί υπόψη στο μισθολογικό κόστος ως 
πτυχιούχος ή όχι; Θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου;

Απάντηση: Ο δικαιούχος φορέας δύναται να προβεί σε πρόσληψη ατόμου με πτυχίο άλλου κλάδου αρκεί 
να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας. Το εν λόγω επιλέξιμο μισθολογικό κόστος θα 
αντιστοιχεί στο εγκεκριμένο (ως πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Αίτημα τροποποίησης φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υποβληθεί στη περίπτωση που ΔΕΝ είναι πτυχιούχος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ή/ΚΑΙ υπάρχει αλλαγή στο αντικείμενο του έργου. 
Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τις ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ αίτημα τροποποίησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υποβληθεί όταν επέρχεται αλλαγή στο εγκεκριμένο τεχνικό 
παράρτημα και στα δηλούμενα κατά την υποβολή της πρότασης.   

10. Ερώτηση: Στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού αναφέρεται 
ότι «δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση/φορέα Κ.ΑΛ.Ο.». Το 
μισθολογικό κόστος για άτομο το οποίο είχε σχέση εργασίας με το δικαιούχο φορέα πριν από 5 έτη είναι 
επιλέξιμο; 

Απάντηση: Όχι δεν είναι επιλέξιμο. Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό δεν θα πρέπει να είχε ποτέ 
σχέση εργασίας με το δικαιούχο.     

11. Ερώτηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα πρόσκληση, για τις δαπάνες του Προσωπικού 
(νεοπροσλαμβανόμενου και υφιστάμενου) είναι επιλέξιμο το πλήρες μισθολογικό Κόστος (επιλέξιμη η 
κατώτατη νόμιμη αμοιβή). Στην περίπτωση που ο νόμιμος κατώτατος μισθός αναπροσαρμοστεί σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία κατά την υλοποίηση της δράσης, το επιλέξιμο μισθολογικό κόστος θα 
αναπροσαρμοστεί ανάλογα κατά την πιστοποίηση των δαπανών;

Απάντηση: Ναι. Επιλέξιμο πλήρες μισθολογικό κόστος είναι το κόστος που αντιστοιχεί στην κατώτατη 
νόμιμη αμοιβή όπως ορίζεται από τη νομοθεσία κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου όπως 
τροποποιείται και ισχύει. 
Στην περίπτωση που ο νόμιμος κατώτατος μισθός αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
κατά την υλοποίηση της δράσης το επιλέξιμο μισθολογικό κόστος θα αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα κατά 
την πιστοποίηση των δαπανών με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του διαστήματος υλοποίησης.
Σημειώνεται ότι για την Δράση είναι επιλέξιμο το πλήρες μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου των 
ασφαλιστικών/φορολογικών εισφορών και εισφορών εργοδότη).

12. Ερώτηση: Ο Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει πριν την πρώτη εκταμίευση (κατόπιν αιτήματος 
ελέγχου πιστοποίησης δαπανών ή προκαταβολής) την άδεια νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης. Η εν 
λόγω άδεια αφορά το σύνολο των ΚΑΔ που δραστηριοποιείται ο δικαιούχος;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα πρόσκληση στο ΚΕΦ 5.1 αναφέρεται ότι:

Α) Για τους Υπό Σύσταση φορείς: «Να έχουν την - κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις 
δραστηριότητα/ες που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση 
των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου 
Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής 
από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να 
υποβληθούν από την επιχείρηση πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Β) Για τους Υφιστάμενους φορείς: «Να έχουν την - κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις 
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δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες  που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση 
του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή 
έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Τα σχετικά έγγραφα η 
επιχείρηση υποχρεούται να τα προσκομίσει πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της 
προκαταβολής.

Συνεπώς τα σχετικά έγγραφα αφορούν το σύνολο των ΚΑΔ Επένδυσης για την πράξη του κάθε Δικαιούχου 
τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν πριν την πρώτη εκταμίευση (συμπεριλαμβανομένης της 
προκαταβολής).
Σε κάθε περίπτωση ο φορέας ΚΑΛΟ, για τη διατήρηση της νόμιμης λειτουργείας του έναντι άλλων  αρχών 
ελέγχου συστήνεται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες.
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