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1 Εισαγωγική Παρουσίαση1 

 

Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά στην 

υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών είτε αυτο-

απασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

 

 

 

Κατηγορία Α  

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

- Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολή της 

αίτησης  

- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μισθωτοί (πλήρους ή μερικής 

ή εποχιακής απασχόλησης) κατά την ημερομηνία υποβολή της 

αίτησης 

- Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι)οι οποίοι 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε 

έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα 

Πριμοδοτείται η σύσταση 

συνεργαζόμενων σχημάτων 

(εταιρειών) με τη μορφή 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, 

στις οποίες θα συμμετέχουν 

ωφελούμενοι από την 

προαναφερόμενη κατηγορία 

δικαιούχων Α, με την 

προϋπόθεση της συμμετοχής 

τους με ίσα εταιρικά μερίδια 

                                                           
1
 Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει κατανοητά και 

περιεκτικά τα βασικά στοιχεία της δράσης. Δεν υποκαθιστά την αναλυτική πρόσκληση της δράσης. 
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Κατηγορία Β 

τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την 

υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε 

δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας)μαζί με ανέργους ή/και 

μισθωτούς 

 

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούντανσε 

έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα 

τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα 

(επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους 

προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίεςοι οποίοι θα 

διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση. 

 

Επισημαίνεται ότι τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται 

αποκλειστικά και μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες 

κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β. 

Πριμοδοτείται η σύσταση 

συνεργαζόμενων σχημάτων 

(εταιρειών) με τη μορφή 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, 

στις οποίες θα συμμετέχουν 

ωφελούμενοι από την 

προαναφερόμενη κατηγορία 

δικαιούχων Β, με την 

προϋπόθεση της συμμετοχής 

τους με ίσα εταιρικά μερίδια.  

 

 

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει 

δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε 

τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συστέγαση 

επιχειρήσεων2. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 

5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η 

πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο 

συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται 

να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων 

έως 50.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά 

μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης του 

Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων. 

 

  

                                                           
2 Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη 
επιχείρηση 
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2 Δικαιούχοι 

 

2.1 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι 

 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων, θα πρέπει να 

πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

2.1.1. Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την 

ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού: 

 

1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του 

εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί 

αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από 

το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή 

της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης 

προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή 

βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συναφούς με την 

δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες 

από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων 

αναγνωρισμένων από το Κράτος.  

2. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούμενοι να είναι είτε άνεργοι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης).  

3. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).  

4. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 

(όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού 

Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά 

το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το 

οικογενειακό εισόδημα. 

5. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους 

(τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες 

επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 

4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη 

σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 

4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.  

6. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς με την ειδικότητά 

τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 

2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ 

όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά 
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την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι 

και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.  

7. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε 

μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς 

υποκαταστήματα). Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

του Επιχειρηματικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και επιστροφής της 

Δημόσιας Χρηματοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί.  

8. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 

επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το 

ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία 

(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο 

χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.  

10. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του 

ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 

1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 

προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηματικό τους 

σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη 

δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την 

ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα 

πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον 

αρμόδιο ΕΦ. Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει 

χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση απένταξής του.  

11. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής 

απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. 

12. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις 

Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, 

ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.  

13. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επί ποινής απόρριψης 

όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι 

οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της 

Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής 

απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης. Η ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον 

δικαιούχο.  

14. Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επίσης και να μην έχουν σχέση 

μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός 

της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι 
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θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που 

θα επιχορηγηθούν από τη Δράση. 

15. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να 

ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 

1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η 

κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της 

αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.  

16. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

(ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης.  

 

 

2.1.2.  Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την ιδιότητα 

του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία (αυτοαπασχολούμενου): 

 

1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του 

εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί 

αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από 

το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή 

της αίτησης, να είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης 

προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή 

βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συναφούς με την 

δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες 

από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων 

αναγνωρισμένων από το Κράτος.  

2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)  

3. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 

(όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού 

Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά 

το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το 

οικογενειακό εισόδημα. 

4. Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για 

τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του 

εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.  

5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των 

εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε 

αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.  
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6. Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 

01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής 

υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.  

7. Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να 

δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και 

συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών 

ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και 

συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την 

περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και 

συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.  

8. Να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα) κατά την ημερομηνία έναρξης της 

ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου και έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη περίοδο 

υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, επί ποινής ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης και 

επιστροφής της Δημόσιας Χρηματοδότησης που τυχόν έχει ληφθεί.  

9. Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  

10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 

επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το 

ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία 

(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο 

χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.  

11. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του 

ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 

1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 

προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). Εφόσον το επιχειρηματικό τους 

σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη 

δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την 

ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα 

πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον 

αρμόδιο ΕΦ. Διευκρινίζεται ότι δυνητικός δικαιούχος που έχει απενταχθεί και δεν έχει 

χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η απόφαση απένταξής του.  

12. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής 

απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.  

13. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις 

Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, 

ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.  

14. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επί ποινής απόρριψης 

όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι 
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οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της 

Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής 

απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης. Η ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦΕΠΑΕ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον 

δικαιούχο.  

15. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να 

ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 

1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η 

κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της 

αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.  

 

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής (επί ποινής απόρριψης των 

υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης) ισχύει και στην περίπτωση των 

συνεργασιών μεταξύ ωφελούμενων, για κάθε ωφελούμενο/εταίρο ξεχωριστά. 

 

 

2.2 Συνεργασίες μεταξύ ωφελούμενων από την ίδια ή και από τις δύο 

ανωτέρω κατηγορίες: 

 

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ 

μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες  

δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

 Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει 

μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 

Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς 

επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική 

εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού 

προσώπου για τη Δράση.  

 Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά 

μερίδια. 

 Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη 

δημιουργία νέας εταιρείας, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών ένταξης.  

 Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη 

δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με ωφελούμενους που έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή 

του μισθωτού, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία Δικαιούχων Α 

(Νέες Επιχειρήσεις). Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε 

συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας εταιρείας μαζί με άλλους 

αυτοαπασχολούμενους, το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα εντάσσεται στην κατηγορία 

Δικαιούχων Β (Υφιστάμενες Επιχειρήσεις).  
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 Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την 

υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α΄ 

και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας). 

 Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.  

 

Όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και 

συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση, η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση κάθε 

μίας εξ αυτών, αποτελεί συνθήκη απόρριψης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

 

3 Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) ορίζονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται ως επιλέξιμοι 

ΚΑΔ: 

Δικηγόρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Ιατρός, 

Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φυσιοθεραπευτής, Βιολόγος, Γυμναστής, Βιολόγος, Ψυχολόγος, 

Γεωπόνος, Γεωλόγος, Δασολόγος, Σχεδιαστής, Οικονομολόγος, κ.α. 

∆εν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 

και άλλα οργανωμένα δίκτυα επιχειρήσεων τέτοιου τύπου.  

 

4 Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων 

Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, 

εφόσον: 

 εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας – δαπάνης 

 είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

 περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα 

 πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου 

 είναι νόμιμες και κανονικές 

 διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με 

τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 

 τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται 

από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

 λογιστικοποιούνται κατάλληλα. 

 

 

 

 

http://www.plano2.gr/


 
«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,» ΕΣΠΑ 2014-2020                  

Σύνοψη  

Προγράμματος 
      

    

 

 

 
planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

PHILIPPOS Business Center - Κτίριο A 

10χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών   

Πυλαία- 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ:  (+30)2311 821025  

φαξ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – ∆απάνης Max επιλέξιμο 

ποσοστό- ποσό στον  

επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό του 

επιχειρ/κού σχεδίου 

1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής 

και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές 

κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

60% 

2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, 

σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες 

θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 

20% 

3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10% 

4 Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30% 

6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000€ 

7 Αποσβέσεις παγίων3/ Χρηματοδοτική μίσθωση4 εξοπλισμού 20%  

 

8 Αγορά5 /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού6 /Διαμόρφωση εσωτερικού 

χώρου μικρής κλίμακας 

40%  

 

 

Διευκρινίσεις  

 

 Οι ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αποτελούν τις διαθέσιμες επιλογές κατηγοριοποίησης των 

δαπανών κάθε επιχειρηματικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης. Η 

συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αποτελεί το μέγιστο ζητούμενο επίπεδο ανάλυσης των δαπανών του 

επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω 

ανάλυση τους, σε επίπεδο μεμονωμένων δαπανών/τιμολογίων. Συνεπώς, η νομιμότητα και 

κανονικότητα, η επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους κάθε μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου, θα 

κρίνεται κατά το στάδιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μεταγενέστερα (διαδικασία 

επαληθεύσεων, έλεγχοι από αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, κλπ.).  

 Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση 

εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας – χρήση ρήτρας ευελιξίας) υπάρχει 

υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη, μετά από την τελική πληρωμή της 

δημόσιας δαπάνης. Για τις επιχειρήσεις που δεν ενεργοποιούν τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών 

και συνεπακόλουθα και τη χρήση ρήτρας ευελιξίας, υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της 

επένδυσης και για ένα (1) έτος, μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.  

                                                           
3 Αφορά αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων και άϋλων) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός της 

χρονικής περιόδου υλοποίησης της πράξης και που υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες. Διευκρινίζεται 

ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 

1.500€ χωρίς ΦΠΑ). (ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 
4 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕ∆ (ΥΠΑΣΥ∆ 2014-2020) (ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 
5 Στην περίπτωση αυτή το κόστος αγοράς εξοπλισμού δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500€ ανά τεμάχιο, με την 

υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (χρήση 

ρήτρας ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥ∆).  
6 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΥΑΕΚΕ∆ (ΥΠΑΣΥ∆ 2014-2020) (με χρήση ευελιξίας) 
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 Τα ποσοστά/ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά για κάθε 

κατηγορία δαπάνης και αφορούν στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του υποβαλλόμενου 

επιχειρηματικού σχεδίου.  

 Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 

Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος (μισθωτής) 

είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του. Επιπρόσθετα, στην 

περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός καταλαμβάνει και όλους 

τους εταίρους/μετόχους (φυσικά πρόσωπα) του εκμισθωτή σε σχέση με το δικαιούχο/μισθωτή (είτε ως 

φυσικά πρόσωπα, είτε ως εταίροι/μέτοχοι του νομικού προσώπου).  

 Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως 

και Β΄ βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου ως δικαιούχου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους 

τους εταίρους του.  

 Η νέα θέση εργασίας (ΝΘΕ) σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αφορά σε εταίρο της 

επιχορηγούμενης επιχείρησης (π.χ. το μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί να 

επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης).  

 Απαγορεύονται ρητά και δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δαπάνες για 

μελέτες πάσης φύσεως.  

 Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.  

 Στο μισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και 

εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δε μπορεί να ξεπεράσει τις 12.000 € ανά ΕΜΕ και η διάρκεια 

συμπλήρωσης της μιας ΕΜΕ μπορεί να εκτείνεται μέχρι και τη μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των 

επιχειρηματικών σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση. Το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι 

εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης και η συμπλήρωση της μιας ΕΜΕ μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από έναν ή περισσότερους εργαζομένους.  

 Οι πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό.  

 Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο 

εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.  

 Οι παρεμβάσεις ΑΜΕΑ συμπεριλαμβάνονται είτε στην κατηγορία δαπάνης 7 «Αποσβέσεις 

παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού», είτε στην κατηγορία δαπάνης 8 

«Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής 

κλίμακας», ανάλογα με το είδος και το προτεινόμενο κόστος της δαπάνης.  

 Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δε μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των 5.000,00 €.  

 Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού 

σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 €.  

 Οι δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δε μπορούν να υπερβαίνουν το 

ποσό των 2.000,00 € (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά).  

 Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της 

προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δε μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00 €. Σημειώνεται ότι η 

συγκεκριμένη δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας 

από ΑΜΕΑ.  
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∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ οι ακόλουθες δαπάνες 

α) οι τόκοι επί χρεών, 

β) ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, 

γ) αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων 

δ) Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο. Εφόσον κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου διαπιστωθεί μη δικαιολογούμενος εξοπλισμός δεν θα 

πιστοποιείται το αναλογούν ποσό. 

ε) Αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση. 

 

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη 

δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή 

απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ 

βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις 

οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες 

παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί 

να ανακτηθεί. 

Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτει προϋπολογισμό μικρότερο από το ποσό 

των 5.000€ τότε αυτό κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί. Στην 

περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 25.000€ (ή 

αντίστοιχα 40.000 ή 50.000), το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την «Ενίσχυση 

της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη του συνολικού 

προϋπολογισμού, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

και δεν συγχρηματοδοτείται. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 

επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του 

επιχειρηματικού σχεδίου και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους. 

 

Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η μη παραγωγική της 

λειτουργία και για ένα (1) έτος μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας 

δαπάνης στο δικαιούχο, αποτελεί σε κάθε περίπτωση λόγο ανάκλησης της 

απόφασης ένταξης. Με βάση τα παραπάνω, μέχρι και για ένα έτος από την τελική 

πληρωμή της δημόσιας δαπάνης, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις 

παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, 

μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ.). 

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

(ενεργοποίηση της κατηγορίας δαπάνης 8), σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ. ΕΕ 

1303/2013, η υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης/επένδυσης ανέρχεται σε δύο 

(2) έτη από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. 
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5 Υποβολή/ αξιολόγηση/ Υλοποίηση 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 

που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Για να θεωρηθεί ότι η 

διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να 

ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων.   

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν 

απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και  δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά θα 

υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα ορίζεται στην 

απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και μόνο για τα 

δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών 

προκύπτουν οι τελικοί πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων. 

Οι εντάξεις των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με 

βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά 

κατηγορία περιφέρειας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επιχειρηματικά σχέδια 

που ισοβαθμούν. 

Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων έργων 

στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥ∆/ΕΠΑΝΕΚ (www.antagonistikotita.gr). Ακολούθως 

ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι τόσο για την ένταξή όσο και για την 

απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ). 

 

 

 

5.1 Περίοδος Υποβολής  

 

Η 1η περίοδος υποβολής είναι από τις 05.07.2017 έως τις 09.08.2017. 

Η 2η Περίοδος Υποβολής είναι από τις 06.09.2017 έως τις 11.10.2017. 

Η 3η Περίοδος Υποβολής είναι από τις 08.11.2017 έως τις 13.12.2017. 

 

 

 

5.2 Υλοποίηση/ Επαληθεύσεις 

 

Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου 

υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ), στοιχείων που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης, όπως είναι το Αίτημα Πληρωμής ή 

τα δεδομένα φυσικού αντικειμένου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των 

κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ) (βλ. και σχετική υποχρέωση για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου στην 

παράγραφο Ι.1.14 της προκήρυξης «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ»). 
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Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του 

αναφορικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ θα προβεί στη λήψη 

διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να κλιμακωθούν από τη διατύπωση απλών συστάσεων  

συμμόρφωσης προς το Δικαιούχο μέχρι και την ενεργοποίηση διαδικασιών ανάκλησης της 

Απόφασης Ένταξης. 

 

5.2.1. Τροποποιήσεις φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως 

δύο (2) αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του 

επιχειρηματικού σχεδίου (εγκεκριμένα ή μη). Εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό 

τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή τόπου υλοποίησης 

εντός της ίδιας Περιφέρειας, εταιρικής σύνθεσης κτλ.  

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα τροποποίησης μπορούν να γίνουν αποδεκτά, εφόσον τηρούνται οι 

όροι της σχετικής Πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες μεταβολές δεν 

επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και τους αρχικούς στόχους της εγκεκριμένης Πράξης 

και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

5.2.2. Πιστοποίηση/ Καταβολές 

 

Αιτήματα ενδιάμεσης και τελική επαλήθευσης 

  Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την 

εκτέλεση τουλάχιστον του 15% και έως του 80% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου 

φυσικού αντικειμένου. 

  Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να 

υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% και έως του 80% του συνολικού 

οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. 

  Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του 

επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης. 

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο 

των δικαιολογητικών ένταξης από την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ και με την προσκόμιση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.  

Στην περίπτωση χρήσης του καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), ο δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει τουλάχιστον μια εκ των δύο Αιτήσεων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης 

δαπανών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, για την πιστοποίηση της εκτέλεσης έως του 

80% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου και δεν έχει δικαίωμα 

υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του, μέσω του 

καταπιστευτικού λογαριασμού.  

 

5.2.3. Χρήση του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού (Escrow 

account 
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Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού 

τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής 

Escrow Account, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, 

τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 

δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου. 

 

1. Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση Escrow Account ωστόσο εφόσον επιλέξει να τον 

χρησιμοποιήσει, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση Ενδιάμεσης 

Επαλήθευσης, αλλά και σε έντυπη μορφή την τυποποιημένη δήλωση προσχώρησης, με την οποία 

δηλώνει τη βούλησή του να κάνει χρήση Escrow Account. Η δήλωση αυτή δεν δεσμεύει το 

δικαιούχο ως προς τις δαπάνες που στη συνέχεια θα επιλέξει να υλοποιηθούν μέσω Escrow Account. 

2. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα είσπραξης μέρους της επιχορήγησης (έως το 40%) μέσω προκαταβολής, 

παράλληλα με τη χρήση του Escrow Account. Ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση Escrow Account 

μόνο για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς πιστοποίηση σε Αίτηση Ενδιάμεσης 

Επαλήθευσης Δαπανών. Δεν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για την εξόφληση δαπανών που 

περιλαμβάνονται σε Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης Δαπανών. 

3. Ο δικαιούχος ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης Escrow Account εφόσον συμπεριλάβει σε Αίτηση 

Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες, για τις 

οποίες αιτείται η αναλογούσα επιχορήγηση να καταβληθεί απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές 

του. 

4. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον πάροχο/προμηθευτή το τυχόν μη εγκεκριμένο 

μέρος και μη επιχορηγούμενο μέρος ή μη επιλέξιμο τμήμα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε τιμολογίου, καθώς και 

τυχόν φόρους πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης με χρήση Escrow Account. 

5. Ο δικαιούχος επιτρέπεται να συμπεριλάβει στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών 

εγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο 

και δαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να γίνει με χρήση Escrow Account. 

Ωστόσο κάθε διακριτή εγκεκριμένη και υλοποιηθείσα δαπάνη επιτρέπεται να ανήκει είτε στην μία 

είτε στην άλλη κατηγορία. 

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για τμήμα επιχορηγούμενου κόστους ανά παραστατικό 

αγοράς. 

7. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης 

Δαπανών, η οποία ωστόσο δεν πιστοποιείται συνολικά για διάφορους λόγους από τον ΕΦΕΠΑΕ, δεν 

μπορεί να εξοφληθεί με χρήση ESCROW ACCOUNT. 

8. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης 

Δαπανών και, στη συνέχεια, πιστοποιείται σε διαφορετικό επιλέξιμο ύψος από τον ΕΦΕΠΑΕ, μπορεί 

να εξοφληθεί με χρήση Escrow Account μέχρι του πιστοποιημένου επιλέξιμου ύψους και εφόσον ο 

δικαιούχος προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού διαφοράς πριν την έναρξη της διαδικασίας 

εξόφλησης της δαπάνης με χρήση Escrow Account. 

9. Ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/του ΕΦΕΠΑΕ ως προς την 

εφαρμογή Escrow Account στην υλοποίηση και εξόφληση δαπανών του επιχειρηματικού του 

σχεδίου, πάντοτε σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και την παρούσα Πρόσκληση, και 

οφείλει να προσκομίζει έγκαιρα κάθε έγγραφο και στοιχείο που απαιτείται. 

10. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίζει στον ΕΦΕΠΑΕ κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης τα 

αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν στις δαπάνες, που έχουν πληρωθεί απευθείας στον 

πάροχο/προμηθευτή με τη χρήση Escrow Account, καθώς με αυτά αποδεικνύεται η οριστική και 

πλήρης υλοποίηση και εξόφληση της δαπάνης αυτής από τον Δικαιούχο. 

11. Δαπάνες για τις οποίες δεν ικανοποιείται το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων και προϋποθέσεων 

που έχουν εφαρμογή, δεν θεωρούνται οριστικά πιστοποιημένες και δύναται να ξεκινήσει γι’ αυτές 

διαδικασία ανάκτησης της αναλογούσας επιχορήγησης. 

12. Ο Escrow Account δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες μισθολογικού κόστους και 

ασφαλιστικών εισφορών (κατηγορίες δαπάνης 5 και 6), όπως επίσης και για δαπάνες ηλεκτρισμού, 

http://www.plano2.gr/


 
«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,» ΕΣΠΑ 2014-2020                  

Σύνοψη  

Προγράμματος 
      

    

 

 

 
planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

PHILIPPOS Business Center - Κτίριο A 

10χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών   

Πυλαία- 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ:  (+30)2311 821025  

φαξ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης (φυσικού αερίου) της κατηγορίας δαπάνης «Λειτουργικά». 

Διευκρινίζεται επίσης ότι δε μπορεί να γίνει χρήση του Escrow Account για την κάλυψη αποσβέσεων 

υφιστάμενου εξοπλισμού (μη ταμειακή δαπάνη). 

 

5.2.4. Διοικητική Επαλήθευση 

 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ/ο ΕΦ προβαίνει σε διοικητική εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που έχουν 

υποβληθεί με το αίτημα του Δικαιούχου και ειδικότερα:  

  στην πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο δηλαδή των δαπανών με βάση 

τα υποβληθέντα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης, 

 στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιμων δαπανών στην επιβεβαίωση του 

εύλογου των δαπανών εξοπλισμού ως προς τη δυναμικότητα της επιχείρησης και του 

μισθολογικού κόστους της ΝΘΕ  

 στη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 – 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 στην επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, με βάση τα στοιχεία που 

υποβάλλονται από το δικαιούχο και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης  

 στη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων που 

έχουν διενεργηθεί στην Πράξη από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ ή ελέγχων από άλλα 

εθνικά ή/και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.  

 

5.2.5. Επιτόπια επαλήθευση 

 

Η επιτόπια επαλήθευση, πραγματοποιείται από το όργανο επαλήθευσης στην έδρα του 

Δικαιούχου και συνίσταται τουλάχιστον στα παρακάτω: 

 στην επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με 

τους όρους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης  

 στην πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και 

λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης  

 στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιμων δαπανών στην επιβεβαίωση 

του εύλογου των δαπανών εξοπλισμού ως προς τη δυναμικότητα της επιχείρησης και του 

μισθολογικού κόστους της ΝΘΕ  

 στη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 – 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου  

 στη διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης, όπως π.χ. δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης  

 στη διασφάλιση των κατά περίπτωση εφαρμοσμένων όρων ενωσιακού και εθνικού 

δικαίου που διέπει την υλοποίηση της πράξης  

 στη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων 

που έχουν διενεργηθεί στην Πράξη από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ ή ελέγχων από 

άλλα εθνικά ή/και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.  
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Οι επιτόπιες επαληθεύσεις συμπληρώνουν δειγματοληπτικά τις διοικητικές επαληθεύσεις και 

μπορούν να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Για 

τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη:  

 το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 

 η Αναλυτική Πρόσκληση και τα λοιπά έντυπα της Δράσης και τυχόν τροποποιήσεις αυτών 

 η Απόφαση Ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής 

 το ισχύον εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης 

 το υποβληθέν αίτημα επαλήθευσης δαπανών. 

Μη συμμόρφωση της πράξης με τους εφαρμοστέους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των 

κανόνων επιλεξιμότητας, συνεπάγεται δημοσιονομική διόρθωση ή/και ανάκτηση των  

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. Τα ποσά των δαπανών που τεκμηριώνονται 

ως μη επιλέξιμα και διορθώνονται δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες επιλέξιμες 

δαπάνες του δικαιούχου στο πλαίσιο της πράξης. Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιούνται 

διασταυρώσεις και έλεγχοι των δηλούμενων προς χρηματοδότηση παραστατικών δαπανών προς 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 

 

 

 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για 

τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό. 

 

 

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  

http://www.plano2.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/

