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ΘΕΜΑ: Προτάσεις βελτιστοποίησης δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργε, 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας θεωρεί ότι εκ του ρόλου του έχει 

υποχρέωση να συμβάλει με θέσεις και προτάσεις στην συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της 

χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισε να συμμετάσχει στην ανοικτή διαβούλευση των τεσσάρων 

(4) Προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας που προδημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ)  (ΣΕΣ 2014-2020)  

Σας αποστέλλουμε συνημμένο κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεσσάρων 

προγραμμάτων,  οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν συμβάλουν στην κατεύθυνση της βελτίωσης 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

σύμφωνα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, στις σημερινές συνθήκες οικονομικής 

κρίσης 

 Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινήσεις.    

 

Με Τιμή 

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Πάρις Μπίλλιας 

Συννημένα: 

Κείμενο προτάσεων 

Κοινοποίηση: 

ΤΕΕ 

Εσωτερική διανομή: 

ΤΕΕ Φ( Χρον. αρχείο, ΤΕΘ, ΓΟΔ) 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑνΕΚ  

 

 

Σχετικά με τις από 12-10-2015 ανακοινώσεις προδημοσίευσης των τεσσάρων (4) Προγραμμάτων 

ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του EΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και με γνώμονα 

την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από 

τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων, προτείνονται  τα κάτωθι/Πρόγραμμα: 

Γενική Παρατήρηση: Για λόγους διαφάνειας, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 

χρηματοδότησης θα πρέπει/έπρεπε να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μαζί με τις παρούσες 

προδημοσιεύσεις (ή έστω αμέσως μετά) και φυσικά πριν την Πρόσκληση του κάθε Προγράμματος. 

 "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" 

 

 Η συνάφεια της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας με την ειδικότητα (πτυχίο) των 

πτυχιούχων δεν συνάδει με το πνεύμα της ελεύθερης αγοράς της Ε.Ε., της απελευθέρωσης 

των επαγγελμάτων και της ανάδειξης της καινοτομίας, οπότε ο όρος προτείνεται να 

εξαλειφθεί ως αναχρονιστικός. Άλλωστε, παγκοσμίως η επιχειρηματικότητα δεν συνδέεται 

άμεσα με τα πτυχία αλλά με την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων.  

 Η στόχευση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν θα έπρεπε ήδη 

να είχαν οριστεί κατά ΚΑΔ ώστε να συνάδουν με τις ‘’νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις’’ και να 

διαφανεί σύντομα η προστιθέμενη αξία στην αποδυναμωμένη Ελληνική Οικονομία. 

 Το λιανικό εμπόριο καλό είναι να απαλειφτεί πλήρως στην παρούσα πρόσκληση γιατί 

περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα επιλύσει, διαχειριστικά τουλάχιστον. 

Αντεπιχείρημα: Τα περισσότερα φάρμακα σε φαρμακεία/κτηνιατρεία τα πωλούν και απλοί 

πωλητές/υπάλληλοι χωρίς πιστοποιημένα προσόντα. Μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση το 

B2B. 

 Θέσπιση πραγματικών εισοδηματικών κριτηρίων που να αφορούν στο συνολικό πραγματικό 

ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου, τάξης μεγέθους έως 12.000 ευρώ/έτος 

και σωρευτικά στη τελευταία τριετία <25.000 ευρώ. 
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 Πλήρη απαλοιφή του όρου ‘’Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική 

δραστηριότητα’’ αφού με βάση τα αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια θα διευκολύνονται οι 

διαδικασίες διαχείρισης.  

 Αφού το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης τότε μεγάλη προσοχή 

πρέπει να δοθεί σε υφιστάμενους αυτοαπασχολούμενους που απασχολούν ή 

απασχόλησαν ΕΜΕ την τελευταία τριετία (π.χ. γραμματείς κ.α) αλλά και οιονεί μισθωτούς 

(κρυφοί μισθωτοί) όπως συνήθως συμβαίνει με τους Μηχανικούς, τους Δικηγόρους κ.ο.κ. Η 

απόρριψη των εν λόγω αυτοαπασχολούμενων πρέπει να διασφαλιστεί ώστε το Πρόγραμμα 

να συμβάλλει στην καταπολέμηση του μοναδικού στην Ε.Ε. φαινομένου ελαστικών 

‘’εργασιακών σχέσεων’’ των οιονεί μισθωτών, που συνήθως υποκρύπτει και φαινόμενα 

φοροδιαφυγής. Προτείνεται να υποστηριχθεί η πρόσληψη προσωπικού με ΙΚΑ και 

ΤΣΜΕΔΕ δίνοντας υψηλότερη βαθμολογία ή συντελεστή επιδότησης στα αντίστοιχα 

κριτήρια. 

 Για λόγους διευκόλυνσης χρηματορροής και αποφυγής καθυστερήσεων αποπληρωμής, 

προτείνεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 80% (αντί του 40%) της 

αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Να ληφθεί υπόψη 

ότι ο επενδυτής επιβαρύνεται και το ΦΠΑ των δαπανών του. 

 Στις (5) περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα ο αριθμός των υπό ένταξη έργων βάσει του Π/Υ (Δ/Δ) των 10.500.000 ευρώ 

θα ποικίλει από 2100<ΕΡΓΑ<420, αναλόγως των Π/Υ των έργων. Επομένως, ο αριθμός 

των ενταγμένων έργων θα είναι πολύ μικρός συνεπώς ο ανταγωνισμός πολύ αυξημένος και 

τα κριτήρια αξιολόγησης  είναι ακόμη άγνωστα και δεν έχουν τεθεί προς διαβούλευση. 

 Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, 

αριθμός υψηλός o oποίος θα πρέπει να συνάδει με τα επιλέξιμα κόστη διαχείρισης των 

φακέλων (management fees) από τους Συμβούλους. 

 Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός να επιχορηγείται σε ποσοστό έως 

80% (αντί 40%) του συνολικού Π/Υ του κάθε σχεδίου γιατί είναι αυτός που συνήθως 

προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση (added value) και φυσικά 

αποσβένεται.  

 Για το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές 

εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή 

επαγγελματική τηλεφωνία), προτείνεται η διαμόρφωση ενός σταθερού ποσού (fix cost – flat 

rate) της τάξης των 500€/μήνα με προσκόμιση επιλέξιμων  παραδοτέων μέχρι αυτού του 

ποσού. 
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 Για τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες προτείνεται να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 

επιλέξιμων δαπανών με ανάλυση/επιμερισμό κόστους, με ανώτατο ποσό των 500€/μήνα 

φιλοξενίας και κατάλληλη παραδοτέα ύλη προς πιστοποίηση. Για παράδειγμα, τι σημαίνει 

το έξοδο ‘’ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου’’; 

 Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης πρέπει να αποτελούν ποσοστό επί του Π/Υ του 

σχεδίου, ήτοι μέχρι 20%, και να συνάδουν με το επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Αναφορικά με το κόστος μισθωτής εργασίας πρέπει να τεθούν ‘’ποιοτικά’’ χαρακτηριστικά για 

κάθε ΕΜΕ (δηλ. πτυχιούχος/ανειδίκευτος κλπ). 

 Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.) πρέπει να οριστεί έως 1.000€/σχέδιο. 

 Τα μέτρα/παρεμβάσεις/δαπάνες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ πρέπει να τύχουν υψηλής 

βαθμολόγησης, αλλά με ξεκάθαρα κριτήρια αξιολόγησης. 

 Πλήρης και ακριβής καθορισμός των αμοιβών τρίτων. Ειδικότερα των αμοιβών Συμβούλων 

όπως και του απαιτούμενου φυσικού αντικειμένου τους για την επίτευξη δίκαιων αμοιβών 

(fair prices) μεταξύ των δύο μερών και εν τέλει να επιταχυνθεί ποιοτικά - ποσοτικά ο κύκλος 

διαχείρισης των έργων (Project Cycle Management) για όλους τους εμπλεκόμενους 

(Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι, ΕΦΔ) με  αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε 

και απτά οφέλη στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας. 

 Oι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να 

διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Προτείνεται η εξάλειψη του όρου ‘’για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό’’ για 

ευνόητους λόγους. 

 

 "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" 

 

 Θέσπιση πραγματικών εισοδηματικών κριτηρίων που να αφορούν στο συνολικό πραγματικό 

ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του κάθε φορολογούμενου, τάξης μεγέθους έως 12.000 

ευρώ/έτος και σωρευτικά στη τελευταία τριετία <25.000 ευρώ. 

 Για λόγους διευκόλυνσης χρηματορροής και αποφυγής καθυστερήσεων αποπληρωμής, 

προτείνεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 100% (αντί του 40%) της 

αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Να ληφθεί υπόψη 

ότι ο επενδυτής επιβαρύνεται και το ΦΠΑ των δαπανών του. 

 Ελάχιστο ύψος επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000,00€. 

 Στις (5) περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα ο αριθμός των υπό ένταξη έργων βάσει του Π/Υ (Δ/Δ) των 28.960.000 ευρώ 

αφορά σε κατ’ ελάχιστο 482 έργα, αναλόγως των Π/Υ των έργων. Επομένως, ο αριθμός 
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των ενταγμένων έργων θα είναι μικρός συνεπώς ο ανταγωνισμός αυξημένος ενώ τα 

κριτήρια αξιολόγησης (+weighting factors) είναι ακόμη άγνωστα και δεν έχουν τεθεί προς 

διαβούλευση. 

 Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, 

αριθμός σχετικά υψηλός, o oποίος θα πρέπει να συνάδει με τα επιλέξιμα κόστη διαχείρισης 

των φακέλων (management fees) από τους Συμβούλους. 

 Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός να επιχορηγείται σε ποσοστό έως 

80% (αντί 40%) του συνολικού Π/Υ του κάθε σχεδίου γιατί είναι αυτός που συνήθως 

προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση (added value) και φυσικά 

αποσβένεται.  

 Για το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές 

εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή 

επαγγελματική τηλεφωνία), προτείνεται η διαμόρφωση ενός σταθερού ποσού (fix cost – flat 

rate) της τάξης των 500€/μήνα με προσκόμιση επιλέξιμων  παραδοτέων μέχρι αυτού του 

ποσού. 

 Για τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες προτείνεται να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 

επιλέξιμων δαπανών με ανάλυση/επιμερισμό κόστους, με ανώτατο ποσό των 500€/μήνα 

φιλοξενίας και κατάλληλη παραδοτέα ύλη προς πιστοποίηση. Για παράδειγμα, τι σημαίνει 

το έξοδο ‘’ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου’’? 

 Να τροποποιηθεί το κριτήριο που πιστοποιεί την ανεργία με «κάρτας ανεργίας» ώστε το 

πρόγραμμα να είναι εφαρμόσιμο και για τις περιπτώσεις πτυχιούχων που δεν επιτρέπουν 

την έκδοση κάρτας ανεργίας (π.χ. μηχανικοί). 

 Να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες η έκδοση άδειας δόμησης , άδειας λειτουργίας  κλπ, 

εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο στοχεύει σε παραγωγή νέων υπηρεσιών ή προϊόντων. 

 Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης πρέπει να αποτελούν ποσοστό επί του Π/Υ του 

σχεδίου, ήτοι μέχρι 20%, και να συνάδουν με το επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Αναφορικά με το κόστος μισθωτής εργασίας πρέπει να τεθούν ‘’ποιοτικά’’ χαρακτηριστικά για 

κάθε ΕΜΕ (δηλ. πτυχιούχος/ανειδίκευτος κλπ). 

 Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.) πρέπει να οριστεί έως 2.000€/σχέδιο. 

 Τα μέτρα/παρεμβάσεις/δαπάνες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ πρέπει να τύχουν υψηλής 

βαθμολόγησης, αλλά με ξεκάθαρα κριτήρια αξιολόγησης. 

 Πλήρης και ακριβής καθορισμός των αμοιβών τρίτων. Ειδικότερα των αμοιβών Συμβούλων 

όπως και του απαιτούμενου φυσικού αντικειμένου τους για την επίτευξη δίκαιων αμοιβών 

(fair prices) μεταξύ των δύο μερών και εν τέλει να επιταχυνθεί ποιοτικά - ποσοτικά ο κύκλος 

διαχείρισης των έργων (Project Cycle Management) για όλους τους εμπλεκόμενους 
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(Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι, ΕΦΔ) με  αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε 

και απτά οφέλη στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας. 

 Oι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να 

διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Προτείνεται η εξάλειψη του όρου ‘’για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό’’ για 

ευνόητους λόγους. 

 Τι ακριβώς σημαίνει ότι ‘’θα δημιουργηθεί μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας των 

νεοφυών επιχειρήσεων με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των πιο δυναμικών με την 

αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων’’; Με ποια κριτήρια θα ορίζονται οι πιο δυναμικές; 

 

 "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" 

 

 Η δήλωση της ιδιότητας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης, όπως αυτές ορίζονται στη 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ1, άμεσα να περάσει ως αρμοδιότητα σε Αρμόδια 

Υπηρεσία (πχ στο ΓΕΜΗ) ώστε ο έλεγχος να μη γίνεται από το Σύμβουλο (δεν είναι 

πιστοποιημένος για την εν λόγω επαλήθευση/διακρίβωση στοιχείων) και το εν λόγω 

δικαιολογητικό να κρίνεται με επάρκεια και αξιοπιστία. 

 Ως υφιστάμενη να νοείται η επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2014, αφού 

υπάρχουν επαρκή φορολογικά στοιχεία. 

 Αύξηση του ελάχιστου Π/Υ υποβολής πρότασης από 15.000€ σε 25.000€. 

 Για λόγους διευκόλυνσης χρηματορροής και αποφυγής καθυστερήσεων αποπληρωμής, 

προτείνεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 60% (αντί του 40%) της 

αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Να ληφθεί υπόψη 

ότι ο επενδυτής επιβαρύνεται και το ΦΠΑ των δαπανών του. 

 Στις (5) περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα ο αριθμός των υπό ένταξη έργων βάσει του Π/Υ (Δ/Δ) των 32.560.000 ευρώ 

θα ποικίλει από 5426<ΕΡΓΑ<407, αναλόγως των Π/Υ των έργων. Επομένως, ο αριθμός 

των ενταγμένων έργων θα είναι μικρός συνεπώς ο ανταγωνισμός αυξημένος ενώ τα 

κριτήρια αξιολόγησης (+weighting factors) είναι ακόμη άγνωστα και δεν έχουν τεθεί προς 

διαβούλευση. 

 Θέσπιση ‘’ποιοτικών’’ χαρακτηριστικών για κάθε ΕΜΕ (δηλ. πτυχιούχος/ανειδίκευτος κλπ), 

διασύνδεση με τα βαθμολογικά κριτήρια και ακριβή περιγραφή της νέας θέσης εργασίας 

(job description) για την επίτευξη της 10% προσαύξησης επιχορήγησης.  

Κανόνας: ΕΜΕ ημ/νιας έγκρισης vs ΕΜΕ ημ/νιας ολοκλήρωσης. 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

- 7 - 

 Απαλοιφή της αυτεπιστασίας και επιβολή υποχρεωτικού τιμολογίου έργου για τον 

εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών για λόγους 

τεχνικής αρτιότητας, ελάσσονος διασποράς ευθύνης αλλά και για επιμέρους διαχειριστικούς 

λόγους (χρονοβόρες διαδικασίες επαλήθευσης/πιστοποίησης των κτιριακών δαπανών).  

Ειδάλλως, θέσπιση ενός σταθερού ποσού κτιριακών δαπανών (fix cost – flat rate) της 

τάξης των 500€ (ή ότι άλλη τιμή αγοράς προταθεί από το ΤΕΕ) ανά εγκεκριμένο τμ (m2) με 

προσκόμιση επιλέξιμων  παραδοτέων, ήτοι άδεια δόμησης, σχέδια μηχανικού, πιστοποίηση 

(as built) μηχανικού-ων, που θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των 

επιλέξιμων/εγκεκριμένων τετραγωνικών. 

 Οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α. πρέπει να αποτελούν ποσοστό επί του 

Π/Υ του σχεδίου, ήτοι μέχρι 10%. 

 Πλήρης και ακριβής καθορισμός των αμοιβών τρίτων. Ειδικότερα των αμοιβών Συμβούλων 

όπως και του απαιτούμενου φυσικού αντικειμένου τους για την επίτευξη δίκαιων αμοιβών 

(fair prices) μεταξύ των δύο μερών και εν τέλει να επιταχυνθεί ποιοτικά - ποσοτικά ο κύκλος 

διαχείρισης των έργων (Project Cycle Management) για όλους τους εμπλεκόμενους 

(Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι, ΕΦΔ) με  αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε 

και απτά οφέλη στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας. 

 Τι ακριβώς σημαίνει ότι ‘’είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο’’; Με ποια κριτήρια θα ορίζονται 

τα επιλέξιμα κόστη μισθοδοσίας στα πλαίσια της επένδυσης; Για να είναι αποτελεσματική η 

εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου πρέπει να υπάρχει σαφές Οργανόγραμμα της κάθε 

επιχείρησης, με πρόγραμμα εργασίας (από ΟΑΕΔ) και με επιμέρους ανάλυση των θέσεων 

εργασίας (job description) από κανονισμούς εργασίας ή παραδοτέο μελέτης οργάνωσης 

εργασίας. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει ορθολογική διασύνδεση, με προμέτρηση σε 

ανθρωποημέρες/μήνες/ώρες ανά ΕΜΕ για συνολική διάρκεια έργου 24 μηνών, στον κύκλο 

Έργο επένδυσης – Διαδικασίες - Θέσεις εργασίας. 

 

 "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" 

 

 Με γνώμονα τα όρια των Π/Υ ύψους επένδυσης αλλά και του περιορισμένου Π/Υ του 

Προγράμματος, προτείνεται η απαλοιφή ή η ξεχωριστή κατηγοριοποίηση των μεσαίων 

επιχειρήσεων (περισσότερους από 50 αλλά λιγότερους από 250 εργαζομένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ) ώστε 
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περισσότερα κονδύλια να κατευθυνθούν στις διάσπαρτες μικρές επιχειρήσεις που χρήζουν 

άμεσης αναβάθμισης. 

 Η δήλωση της ιδιότητας μεσαίας ή μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης, όπως αυτές ορίζονται 

στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ1, άμεσα να περάσει ως αρμοδιότητα σε 

Αρμόδια Υπηρεσία (πχ στο ΓΕΜΗ) ώστε ο έλεγχος να μη γίνεται από το Σύμβουλο (δεν 

είναι πιστοποιημένος για την εν λόγω επαλήθευση/διακρίβωση στοιχείων) και το εν λόγω 

δικαιολογητικό να κρίνεται με επάρκεια και αξιοπιστία. 

 Ως υφιστάμενη να νοείται η επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2014, αφού 

υπάρχουν επαρκή φορολογικά στοιχεία. 

 Για λόγους διευκόλυνσης χρηματορροής και αποφυγής καθυστερήσεων αποπληρωμής, 

προτείνεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 60% (αντί του 40%) της 

αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Να ληφθεί υπόψη 

ότι ο επενδυτής επιβαρύνεται και το ΦΠΑ των δαπανών του. 

 Στις (5) περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα ο αριθμός των υπό ένταξη έργων βάσει του Π/Υ (Δ/Δ) των 8.216.000 ευρώ 

θα ποικίλει από 1369<ΕΡΓΑ<137, αναλόγως των Π/Υ των έργων. Επομένως, ο αριθμός 

των ενταγμένων έργων θα είναι πολύ μικρός συνεπώς ο ανταγωνισμός ιδιαίτερα αυξημένος 

ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης (+weighting factors) είναι ακόμη άγνωστα και δεν έχουν τεθεί 

προς διαβούλευση. 

 Θέσπιση ‘’ποιοτικών’’ χαρακτηριστικών για κάθε ΕΜΕ (δηλ. πτυχιούχος/ανειδίκευτος κλπ), 

διασύνδεση με τα βαθμολογικά κριτήρια και ακριβή περιγραφή της νέας θέσης εργασίας 

(job description) για την επίτευξη της 10% προσαύξησης επιχορήγησης.  

Κανόνας: ΕΜΕ ημ/νιας έγκρισης vs ΕΜΕ ημ/νιας ολοκλήρωσης. 

 Απαλοιφή της αυτεπιστασίας και επιβολή υποχρεωτικού τιμολογίου έργου για τον 

εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών για λόγους 

τεχνικής αρτιότητας, ελάσσονος διασποράς ευθύνης αλλά και για επιμέρους διαχειριστικούς 

λόγους (χρονοβόρες διαδικασίες επαλήθευσης/πιστοποίησης των κτιριακών δαπανών).  

Ειδάλλως, θέσπιση ενός σταθερού ποσού κτιριακών δαπανών (fix cost – flat rate) της 

τάξης των 500€ (ή ότι άλλη τιμή αγοράς προταθεί από το ΤΕΕ) ανά εγκεκριμένο τμ (m2) με 

προσκόμιση επιλέξιμων  παραδοτέων, ήτοι άδεια δόμησης, σχέδια μηχανικού, πιστοποίηση 

(as built) μηχανικού-ων, που θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των 

επιλέξιμων/εγκεκριμένων τετραγωνικών. 

 Θέσπιση/ορισμός δεικτών μέτρησης (KPIs) για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας/ύδατος. 
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 Αναφορικά με τις πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, πρέπει να διευκρινιστεί εάν 

αφορά και στη δαπάνη Έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και 

κλειδιών αντίστοιχα (ΦΕΚ 14 – 12/01/2015) του οποίου το κόστος έκδοσης αποτελεί 

υποχρεωτική δαπάνη και το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ είναι 

προκαθορισμένο σύμφωνα με νομοθετημένο πίνακα τιμών (Νόμος της κας.Κεφαλογιάννη).  

 Οι δαπάνες προβολής - προώθησης πρέπει να αποτελούν ποσοστό επί του Π/Υ του 

σχεδίου, ήτοι μέχρι 10%. 

 Πλήρης και ακριβής καθορισμός των αμοιβών τρίτων. Ειδικότερα των αμοιβών Συμβούλων 

όπως και του απαιτούμενου φυσικού αντικειμένου τους για την επίτευξη δίκαιων αμοιβών 

(fair prices) μεταξύ των δύο μερών και εν τέλει να επιταχυνθεί ποιοτικά - ποσοτικά ο κύκλος 

διαχείρισης των έργων (Project Cycle Management) για όλους τους εμπλεκόμενους 

(Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι, ΕΦΔ) με  αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε 

και απτά οφέλη στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας. 

 Τι ακριβώς σημαίνει ότι ‘’είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο; Με ποια κριτήρια θα ορίζονται 

τα επιλέξιμα κόστη μισθοδοσίας στα πλαίσια της επένδυσης; Για να είναι αποτελεσματική η 

εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου πρέπει να υπάρχει σαφές Οργανόγραμμα της κάθε 

επιχείρησης, με πρόγραμμα εργασίας (από ΟΑΕΔ) και με επιμέρους ανάλυση των θέσεων 

εργασίας (job description) από κανονισμούς εργασίας ή παραδοτέο μελέτης οργάνωσης 

εργασίας. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει ορθολογική διασύνδεση, με προμέτρηση σε 

ανθρωποημέρες/μήνες/ώρες ανά ΕΜΕ για συνολική διάρκεια έργου 24 μηνών, στον κύκλο 

Έργο επένδυσης – Διαδικασίες - Θέσεις εργασίας. 

 


