
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 



Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων με σκοπό να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους 
θέση επενδύοντας:  

στον τεχνολογικό, οργανωτικό  και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους  

στη βελτίωση προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών  

στη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών 

στην αναδιαμόρφωση των λειτουργιών (μείωση κόστους ή 
αύξηση παραγωγικότητας ) 

στο ανθρώπινο δυναμικό 

Στόχος της Δράσης 
 
 



 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

 Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες 

 Υλικά / Κατασκευές  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα  

 Ενέργεια  

 Περιβάλλον  

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

 Υγεία - Φάρμακα 

Επιλέξιμοι Στρατηγικοί Τομείς Δραστηριότητας 
 



Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη)  
Θα υλοποιηθούν δύο (2) κύκλοι προκήρυξης : 

• 1ος κύκλος 2016 (60% του π/υ) 
• 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016 (40% του π/υ) 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα 

48.840.000 

  

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

7.200.000 

  

Αττική 
16.800.000 

  

Στερεά Ελλάδα 
3.000.000 

  

Νότιο Αιγαίο 
2.160.000 

  

ΣΥΝΟΛΑ 78.000.000 



Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις : 

1.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' 
κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες  
(πλήρεις) δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις  

ή Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία 
των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 

2.Διαθέτουν έως 31/12/2015 έναν επιλέξιμο ΚΑΔ 

3.Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον 
ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο   

Ωφελούμενοι 



 ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και 
Συνεταιρισμοί 
 

Μπορεί ο δικαιούχος να έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα 
στο παρελθόν; 

  
 NAI, αρκεί το σύνολο των ενισχύσεων De minimis  μέσα σε μία 

τριετία (2014-2016), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από 
αυτή την Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 
100.000€ για τον τομέα μεταφορών) 

Ποια μορφή πρέπει να έχει η επιχείρηση;  



Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 

 

Δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί, 
και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρίες στο κεφάλαιο των 
οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 25%. οι Ο.Τ.Α. και όλοι 
οι παραπάνω δημόσιοι φορείς 

 

Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη  οργανωμένο ομοιόμορφο 
δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 
 



 Επιδοτούμενος  προϋπολογισμός επένδυσης: 
• min. 15.000 €   
• max. Κύκλος Εργασιών 2015  
            και μέχρι το πολύ 200.000 €   
 
 

 
 
 
 Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 40% και 

προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  
 

 

Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό επιχορήγησης 

 
 
Ο συνολικός π/υ του 
επενδυτικού δύναται 
να είναι μεγαλύτερος,  
αλλά το ποσό άνω του 
ορίου χρηματοδοτείται 
εκ ολοκλήρου με 
ιδιωτική συμμετοχή. 

 
Ο συνολικός π/υ 
του επενδυτικού 
δεν δύναται να 
είναι μικρότερος 
των 15.000 € 



 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος της 
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και 
δάνειο. Το δάνειο είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 

 
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 40% με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. 

 
Δύναται η χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη 
μορφή Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow 
Accounts)  

 
Σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές δεν μπορούν να υπερβούν 
το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.  

Σχετικά με τη χρηματοδότηση 
 



Χρήση Escrow Account 
 

 Δυνατότητα απευθείας εξόφλησης προμηθευτών (κατά το 
ποσοστό επιχορήγησης ) μέσω Καταπιστευτικού 
Λογαριασμού για τη χρήση του οποίου δεν απαιτείται η 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. 
 

 Άμεσα η έκδοση Απόφασης του ΥΠΟΑΤ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την σύσταση και λειτουργία του 
Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 



Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  
Για τη λειτουργία της επιχείρησης, εξοικονόμηση 
ενέργειας/ προστασία του περιβάλλοντος    

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός  
Για τη λειτουργία της επιχείρησης , εξοικονόμηση 
ενέργειας/προστασία του περιβάλλοντος, τεχνολογική 
αναβάθμιση-χρήση ΤΠΕ 

 Άυλες Δαπάνες 
Πιστοποίηση, προβολή-προώθηση, τεχνογνωσία, 
συμβουλευτική υποστήριξη 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

    Υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό  

  

 

 

Max. 100.000 
€  

100% 

Max. 90% 

Max. 40% 

Max. 40% 
24.000€ 



Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες-επένδυση; 

 Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης (π.χ. Ένταξη 10/6/2016  
Ολοκλήρωση 10/6/2018) 

 Η επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11.02.2016)  

 Εντός του 1ου έτους υλοποίησης πρέπει να γίνουν 
δαπάνες τουλάχιστον μέχρι 30% του εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης 

 Υπάρχει  υποχρέωση της διατήρησης της  επένδυσης για 
τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας 
δαπάνης. 

 Διατήρηση των ΕΜΕ του Έτους 2015 κατά την 
ολοκλήρωση 

 



Πως υποβάλλω Αίτηση; 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr 
 

 ΔΕΝ απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και 
δικαιολογητικών κατά τη ηλεκτρονική υποβολή. Η 
υποβολή φυσικού φακέλου γίνεται πριν την έκδοση της 
απόφασης ένταξης . 
 

Έναρξη Διαδικασίας Υποβολών:   7.4.2016   

 Λήξη Διαδικασίας Υποβολών:     20.5.2016 

http://www.ependyseis.gr/


Πως υποβάλλω Αίτηση; 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  



Διαδικασία μέχρι την Ένταξη 

 

Ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης 

Αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού 
σχεδίου  

Προσωρινός 
κατάλογος 
δυνητικών 
δικαιούχων 

Προσκόμιση 
δικαιολογητικών 
(φυσικός φάκελος) 

Ένταξη Ε.Σ. 

 
Κρυφά τα στοιχεία 
του επενδυτή κατά 
την αξιολόγηση 
για πλήρη 
διαφάνεια και 
αντικειμενικότητα 

 
2 αξιολογητές ανά 
πρόταση και σε 
περίπτωση διάστασης 
εξέταση από τρίτο 
αξιολογητή. 



Διαδικασία Αξιολόγησης 

i. Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών  

   προϋποθέσεων συμμετοχής 

 

 

ii. Αξιολόγηση  κατάστασης επιχείρησης  

 

iii.Αξιολόγηση ποιότητας, πληρότητας και 
ωριμότητας   του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
Ο έλεγχος της 
κάλυψης των τυπικών 
προϋποθέσεων 
συμμετοχής απαιτεί 
την θετική απάντηση 
στο σύνολο των 
προϋποθέσεων.  



Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

i. Τουλάχιστον 1 επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015 

ii.  Επιλέξιμη νομική μορφή, όχι δημόσια  

iii.Νόμιμη λειτουργία (απαιτούμενες άδειες λειτουργίας)  

iv.Μέγεθος (μικρή- πολύ μικρή) 

v. Όχι προβληματική 

vi.Υποδομές ΑΜΕΑ 

vii.1 επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ 

viii.Εφαρμογή κανόνα de minimis  

ix.Όχι μέλος οργανωμένου δικτύου διανομής- όχι 
εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ 
franchising, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης)  

 

 



Κριτήρια Αξιολόγησης (1) 

  Κατηγορίες Κριτηρίων 

 

 

 

Κατηγορία 
Κριτηρίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 40% 

Β. 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 40% 

Γ.  
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  20% 



 

 

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Συντελεστής 
(%) 

Α.1 
Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου με RIS  
(Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης)  

10% 

Α.2 Αγορές Στόχοι (Πωλήσεις Εξωτερικού) 15% 

Α.3  Μεταβολές στην Απασχόληση  15% 

Α.4 Αύξηση Κύκλου Εργασιών Τριετίας  15% 

Α.5 Επενδυτική Πολιτική  10% 

Α.6 Ύπαρξη κατοχυρωμένου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  10% 

Α.7 Οργάνωση Επιχείρησης (συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, εξειδικευμένα λογισμικά, κ.α.)   

10% 

Α.8 Διακρίσεις / Βραβεύσεις  15% 

Κριτήρια Αξιολόγησης Υφιστάμενης (2α) 

Α. Κατάσταση της Επιχείρησης 



 

 

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Συντελεστής 
(%) 

Α.1 
Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου με RIS  
(Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης)  

10% 

Α.2 Αγορές Στόχοι (Πωλήσεις Εξωτερικού) 15% 

Α.3  Απασχόληση Τελευταίου Έτους  10% 

Α.4 Επενδυτική Πολιτική 10% 

Α.5 Ύπαρξη κατοχυρωμένου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 15% 

Α.6 Οργάνωση Επιχείρησης (συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, εξειδικευμένα λογισμικά, κ.α.) 

20% 

Α.7 Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας εταίρου/εταίρων   
10% 

Α.8 Διακρίσεις / Βραβεύσεις  10% 

Κριτήρια Αξιολόγησης Νέας (2β) 

Α. Κατάσταση της Επιχείρησης 



 

 
ΥΠΟ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Συντελεστής 

(%) 

Β.1 Σαφήνεια & πληρότητα  Επενδυτικού Σχεδίου 20% 

Β.2 Αντικείμενο/στόχευση Επενδυτικού Σχεδίου 
20% 

Β.3  Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων/Τεκμηρίωση Δαπανών 
Επιχείρησης    20% 

Β.4 Ολοκληρωμένος Χαρακτήρας Επένδυσης   
10% 

Β.5 Βαθμός Πρωτοτυπίας Επενδυτικού Σχεδίου 
20% 

Β.6 Ενέργειες Προώθησης προϊόντος /υπηρεσίας    10% 

Κριτήρια Αξιολόγησης Υφιστάμενης & Νέας (3) 

Β. Ποιότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Υφιστάμενης & Νέας (4) 

Γ. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου  

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Συντελεστής 
(%) 

Γ.1 Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος 30% 

Γ.2 
Απαιτήσεις Αδειοδότησης  20% 

Γ.3  Προοπτικές Πωλήσεων των νέων προϊόντων/ 
υπηρεσιών (ύπαρξη συμφωνητικών με πελάτες, 

δίκτυα διανομής, αντιπροσώπους, κ.α.)     
50% 



 

 

Μετά την ένταξη 

 Έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού με δαπάνες min 30% 
μέσα στο 1ο έτος 

 Έγκαιρες υποβολές αιτημάτων τροποποίησης- 
επαλήθευσης – ολοκλήρωσης 

 Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
ενισχυόμενων από πόρους της ΕΕ 

 Παρακολούθηση των στοιχείων που δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου (Συχνές ερωτήσεις –
Απαντήσεις) 

 Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ - ΕΦ) 
για την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης 
 



 

 

Συχνές ερωτήσεις 

 Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και 
διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι 
αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της 
επένδυσης.  

 Η απόφαση που δημιούργησε δικαιώματα και 
υποχρεώσεις στους δυνητικούς δικαιούχους του 
καθεστώτος De Minimis των ΠΕΠ ΜΜΕ ήταν εκείνη της 
30.10.2013. Συνεπώς δεδομένου ότι ελέγχουμε τα έτη 
2016-2015-2014, η επιχορήγηση των ΜΜΕ για τους 
δυνητικούς του 2013 δεν μετράει στη σώρευση. 

 Αν ο κύκλος εργασιών 2015 μιας επιχείρησης 
(υφιστάμενης και νέας) είναι μικρότερος των 15.000 €,  
δεν δύναται να υποβάλει πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. 



 

 

Συχνές ερωτήσεις 

 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 49.41 μπορεί 
να χρηματοδοτηθεί για το ρυμουλκόμενο μέρος αλλά όχι για 
το μπροστινό μέρος (τράκτορα) συμπεριλαμβανομένου της 
μηχανής.  

 Μία επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο σε 
περισσότερους από έναν επιλέξιμους ΚΑΔ, υπό την 
προϋπόθεση η επένδυση να είναι στην ίδια Περιφέρεια.  

 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο και μη 
επιλέξιμο ΚΑΔ, εντός του ίδιου χώρου, μπορεί να 
πραγματοποιήσει δαπάνες που εξυπηρετούν ΚΑΙ τον 
επιλέξιμο ΚΑΔ (π.χ. κτιριακές διαμορφώσεις, Η/Υ).  

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ίδρυση 
υποκαταστημάτων, με την προϋπόθεση ότι ιδρύονται στην 
ίδια Περιφέρεια και αφορούν επιλέξιμους ΚΑΔ  



 

 

Συχνές ερωτήσεις 

 Εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών μπορεί να αγοράσει 
ψυγεία, τα οποία θα παραχωρεί σε άλλους για να 
αποθηκεύουν τα προϊόντα τους, μόνο κατά χρήση και 
εφόσον παραμένουν στην δική τους παραγωγική δομή (όχι 
κυριότητα – αντίτιμο - χρησιδάνειο).  

 Αν ατομική επιχείρηση έχει αλλάξει νομική μορφή το 2016, 
δεν μπορεί να υποβάλλει πρόταση, διότι δεν αποτελεί κατά 
Νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αλλά αποτελεί ίδρυση 
νέας, στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής 
επιχείρησης. 

 Η Κοινωνία Κληρονόμων δεν είναι επιλέξιμη Νομική 
Μορφή.  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατατίθεται για 
την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης, η οποία 
παρακρατείται μόνο στην τελική δόση. 



Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα; 

 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα Ωράριο 
λειτουργίας 8:30 έως 19:00 

 Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με 
αστική χρέωση 

 Email: infoepan@mou.gr  

 

 Ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 
 

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του 
προγράμματος 
 

Κοινωνικά δίκτυα:  
 

 

  

  

 www.facebook.com/antagonistikotita 

http://twitter.com/epan_ii 

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337 

mailto:infoepan@mou.gr
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
http://www.facebook.com/antagonistikotita
http://twitter.com/epan_ii
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337


 
Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας! 
 



Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισμό τους & την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών  



Ενίσχυση υφιστάμενων/νέων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού προκειμένου να  
 
• βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή 

τουριστική αγορά, και  
 

• να αναδείξουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
χώρας 

Στόχος της Δράσης 



 Τον εκσυγχρονισμό και τη ποιοτική αναβάθμιση των 
υποδομών 

 Την  ποιοτική αναβάθμιση, εμπλουτισμό ή /και 
διαφοροποίηση των  προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών 

 Την  προβολή – προώθηση  του παρεχόμενου 
τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών  

Αυτό επιτυγχάνεται με  



Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 70.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και 
κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα 

28.756.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

23.044.000 

Αττική 9.800.000 

Στερεά Ελλάδα 2.800.000 

Νότιο Αιγαίο 5.600.000 

ΣΥΝΟΛΑ 70.000.000 



Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού : 
 

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ'   
κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες 
δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις  

 ή  

2.   Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των    
      υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.  

Ωφελούμενοι 



 Να έχει συσταθεί ως τουριστική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 
31/12/2015. 

 Να απασχολεί κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής 
εργασίας (υπολογισμός ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης) 

 Νομική μορφή επιχείρησης: A.E, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., IKE, Ατομικές 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ΝΕΠΑ 
 

Μπορεί ο δικαιούχος να έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα στο 
παρελθόν; 
  
 NAI, αρκεί το σύνολο των ενισχύσεων De minimis  μέσα σε μία τριετία 

(2014-2016), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την 
Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 



Σημαντικές επισημάνσεις 

 
Κάθε επιχείρηση 
μπορεί να υποβάλλει  
ένα επενδυτικό 
σχέδιο ανά Α.Φ.Μ 

 
 
Η επένδυση θα 
πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε 
μια μόνο 
Περιφέρεια. 
 

 

Επιχείρηση με έναν 
επιλέξιμο ΚΑΔ μπορεί να 
υποβάλλει πρόταση για ΚΑΔ 
επένδυσης που δύναται να 
προσθέσει τουλάχιστον πριν 
την καταβολή της 1ης 
εκταμίευσης. 

 
 
Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει 
να είναι συμπληρωματικός 
του ΚΑΔ της επιχείρησης. 
Δεν θεωρούνται 
συμπληρωματικοί (και άρα 
δεν μπορούν να προστεθούν 
εκ των υστέρων) οι ΚΑΔ 
55.1, 55.2, 55.3. 



 Επιδοτούμενος  προϋπολογισμός επένδυσης: 
• min. 15.000 €   
• max. Κύκλος Εργασιών 2015  
           και μέχρι το πολύ 150.000 €   

 
 

 
 
 Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 40% 

και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% 
στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  
 

 

Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό επιχορήγησης 

 
 
Ο συνολικός π/υ του 
επενδυτικού δύναται 
να είναι μεγαλύτερος,  
αλλά το ποσό άνω του 
ορίου χρηματοδοτείται 
εκ ολοκλήρου με 
ιδιωτική συμμετοχή. 

 
Ο συνολικός π/υ 
του επενδυτικού 
δεν δύναται να 
είναι μικρότερος 
των 15.000 € 



 
 Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος της 

ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και 
δάνειο. Το δάνειο είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 
 

 Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 40% με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. 
 

 Δύναται η χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη 
μορφή Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow 
Accounts)  
 

 Σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές δεν μπορούν να 
υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας 
χρηματοδότησης.  

Σχετικά με τη χρηματοδότηση 
 



Χρήση Escrow Account 
 

 Δυνατότητα απευθείας εξόφλησης προμηθευτών (κατά το 
ποσοστό επιχορήγησης) μέσω Καταπιστευτικού 
Λογαριασμού για τη χρήση του οποίου δεν απαιτείται την 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. 
 

 Άμεσα η έκδοση Απόφασης του ΥΠΟΑΤ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την σύσταση και λειτουργία του 
Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 



Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; (1) 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

2. Μηχανήματα -Εξοπλισμός 

3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας 
και ύδατος 

4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

5. Προβολή – Προώθηση 

 

Max. 3.000€/ 
πιστοποίηση  

Max. 15.000€  

Min 50% 
του 

συνολικού 
ΕΣ 



Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; (2) 

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 

7. Μεταφορικά μέσα 

8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου  

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς 

10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο 
ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας 
ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και 
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ. 

 

Max. 40%  & 
24.000 € , 

Max 12.000 € ανά 
ΕΜΕ 

Max. 20.000 € 

Max. 15.000 € 

Max. 2.500 € 

Max. 5.000 € 



Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες; 
 Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης (π.χ. Ένταξη 10/6/2016  
Ολοκλήρωση 10/6/2018) 

 
 Η επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά από  
     την ημερομηνία δημοσίευσης  
     της Πρόσκλησης (11.02.2016)  

 Υπάρχει  υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης για 
τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας 
δαπάνης. 

 Εντός του 1ου έτους υλοποίησης πρέπει να γίνουν δαπάνες 
τουλάχιστον μέχρι 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της επένδυσης 

 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ!  
Οι δαπάνες Παροχής  
Υπηρεσιών παρακολούθησης 
και διαχείρισης του ΕΣ 
επιλέξιμες από την 
υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης.  



Πως υποβάλλω Αίτηση; 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr 
 

 ΔΕΝ απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και 
δικαιολογητικών κατά τη ηλεκτρονική υποβολή.  
Η υποβολή φυσικού φακέλου γίνεται πριν την έκδοση της 
απόφασης ένταξης . 
 

Έναρξη Διαδικασίας Υποβολών:  29.03.2016 

Λήξη Διαδικασίας Υποβολών:     17.05.2016 

 

http://www.ependyseis.gr/


Πως υποβάλλω Αίτηση; 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  



Διαδικασία μέχρι την Ένταξη 

 

Ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης 

Αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού 
σχεδίου  

Προσωρινός 
κατάλογος 
δυνητικών 
δικαιούχων 

Προσκόμιση 
δικαιολογητικών 
(φυσικός φάκελος) 

Ένταξη Ε.Σ. 

 
Κρυφά τα στοιχεία 
του επενδυτή κατά 
την αξιολόγηση 
για πλήρη 
διαφάνεια και 
αντικειμενικότητα 

 
2 αξιολογητές ανά 
πρόταση και σε 
περίπτωση διάστασης 
εξέταση από τρίτο 
αξιολογητή. 



Διαδικασία Αξιολόγησης 

i. Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών  

   προϋποθέσεων συμμετοχής 

 

 

ii. Αξιολόγηση  κατάστασης επιχείρησης  

 

iii.Αξιολόγηση ποιότητας, πληρότητας και 
ωριμότητας   του Επενδυτικού Σχεδίου. 

 
Ο έλεγχος της 
κάλυψης των τυπικών 
προϋποθέσεων 
συμμετοχής απαιτεί 
την θετική απάντηση 
στο σύνολο των 
προϋποθέσεων.  



Κριτήρια Αξιολόγησης (1) 

  Κατηγορίες Κριτηρίων 

 

 

 

Κατηγορία 
Κριτηρίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 30% 

Β. 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 35% 

Γ.  
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  35% 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (2) 

Α. Κατάσταση της Επιχείρησης 

  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΛΟΙΠΕΣ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
ΥΠΟ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΝΕΑ                ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΝΕΑ                

Α.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 15% 15%     
Α.2 ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 15% 10% 15% 15% 
Α.3  ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10%   15%   
Α.4 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 10% 10%     

Α.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20% 20% 15% 15% 

Α.6 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15% 15% 20% 20% 
Α.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   15% 10% 15% 15% 
Α.8 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   20%     

Α.9 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     20% 20% 

Α.10 
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ       15% 



 

 
ΥΠΟ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Συντελεστής 

(%) 

Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 30% 

Β.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 35% 

Β.3  
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 35% 

Κριτήρια Αξιολόγησης (3) 

Β. Ποιότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (4) 

Γ. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου  

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Συντελεστής 
(%) 

Γ.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 50% 

Γ.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 50% 



 

 

Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών 

 Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και 
την έκδοση της  Απόφασης με τον προσωρινό κατάλογο 
δυνητικών δικαιούχων.  

 Στην ίδια απόφαση θα ορίζεται και ο τόπος και η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από τους 
δυνητικούς δικαιούχους. 
 



 

 

Μετά την ένταξη 

 Έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού με δαπάνες min 30% 
μέσα στο 1ο έτος 

 Έγκαιρες υποβολές αιτημάτων τροποποίησης- 
επαλήθευσης – ολοκλήρωσης 

 Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
ενισχυόμενων από πόρους της ΕΕ 

 Παρακολούθηση των στοιχείων που δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου  
(Συχνές ερωτήσεις –Απαντήσεις) 

 Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ - ΕΦ) 
για την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης 
 



 

 

Συχνές ερωτήσεις 

 Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης 
επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι αφορούν στο χρονικό 
διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την 
ολοκλήρωση της επένδυσης.  

 Η απόφαση που δημιούργησε δικαιώματα και υποχρεώσεις στους 
δυνητικούς δικαιούχους του καθεστώτος De Minimis των ΠΕΠ ΜΜΕ 
ήταν εκείνη της 30.10.2013. Συνεπώς δεδομένου ότι ελέγχουμε τα έτη 
2016-2015-2014, η επιχορήγηση των ΜΜΕ για τους δυνητικούς του 
2013 δεν μετράει στη σώρευση. 

 Αν ο κύκλος εργασιών 2015 μιας επιχείρησης (υφιστάμενης και νέας) 
είναι μικρότερος των 15.000 €, δεν δύναται να υποβάλει πρόταση στο 
παρόν πρόγραμμα. 
 



 

 

Συχνές ερωτήσεις 
 Κατά την ηλ. υποβολή ο Δικαιούχος επισυνάπτει ηλεκτρονικό έντυπο (.pdf) 

με σφραγίδα και υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει 
την ευθύνη της υποβολής της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης. 

 Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στους ΚΑΔ  

 49 (χερσαίες μεταφορές επιβατών),  

 50 (θαλάσσιες/ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών) και  

 77 (ενοικίαση & εκμίσθωση μεταφορικών μέσων),  

 η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης 
χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς 
εκμίσθωση, θεωρείται εξοπλισμός. 

 Δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία 1 (Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος) δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές 
παρεμφερείς δαπάνες μελετών, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι 
την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή. 

 Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού. 
 



Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα; 

 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα  
Ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00 

 Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με 
αστική χρέωση 

 Email: infoepan@mou.gr  

 

 Ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 
 

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του 
προγράμματος 
 

Κοινωνικά δίκτυα:  
 

 

  

  

 www.facebook.com/antagonistikotita 

http://twitter.com/epan_ii 

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337 

mailto:infoepan@mou.gr
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
http://www.facebook.com/antagonistikotita
http://twitter.com/epan_ii
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337


 
Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας! 
 



    ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



✓Η δημιουργία νέων πολύ μικρών 
και μικρών, βιώσιμων 
επιχειρήσεων με έμφαση σε 
καινοτόμα επιχειρηματικά 
σχέδια 

 

✓Η ενίσχυση της απασχόλησης με 
τη δημιουργία βιώσιμων νέων 
θέσεων απασχόλησης 

 

Στόχος της Δράσης 
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Απασχόληση 

Καινοτομία 



✓ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

✓ Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες 

✓ Υλικά / Κατασκευές  

✓ Εφοδιαστική Αλυσίδα  

✓ Ενέργεια  

✓ Περιβάλλον  

✓ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  

✓ Υγεία - Φάρμακα 

Επιλέξιμοι Στρατηγικοί Τομείς Δραστηριότητας 
 
 

Επιχορηγείται η σύσταση νέας επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς 
τομείς προτεραιότητας:  



Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή  

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € 
 
Θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους  
✓ 1ος Κύκλος:    60%  -   72.000.000€ 
✓ 2ος Κύκλος:    40%  -   48.000.000€ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα 
43.440.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 12.780.000 

Αττική  11.040.000 

Στερεά Ελλάδα 2.760.000 

Νότιο Αιγαίο  1.980.000 

ΣΥΝΟΛΑ 72.000.000 
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Η δράση συγχρηματοδοτείται από … 

  
… το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  
 
 
Eφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
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Κατηγορία Α: 

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  κατά 
την υποβολή της αίτησης 

 

Κατηγορία Β: 

Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών χωρίς σχέση 
μισθωτής εργασίας και που δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

Δικαιούχοι 
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✓Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού 
σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης 
των δικαιολογητικών ένταξης ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ 

 

✓Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους 
ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
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Κατηγορία Α (άνεργοι) 

✓Επιλέξιμη Εταιρική μορφή: ΕΠΕ, ΟΕ, Ετερόρρυθμη, Ι.Κ.Ε, 
Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και 
ΚΟΙΝΣΕΠ (Ν. 4019/2011). 

 

Κατηγορία Β (ατομικοί επιχειρηματίες) 

✓Εταιρική μορφή: ΕΠΕ, ΟΕ, Ετερόρρυθμη, Ι.Κ.Ε, 
Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και ΚΟΙΝΣΕΠ (Ν. 
4019/2011) – ΕΚΤΟΣ από Ατομική Επιχείρηση, 
Μονοπρόσωπες ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε. 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
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Κατηγορία Β (ατομικοί επιχειρηματίες)- συνέχεια 

✓Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα 

✓Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική 
δραστηριότητα ΔΕΝ συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης 

✓Δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι 
εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί 
επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης. 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
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Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό επιχορήγησης 

✓Από 15.000 € έως 60.000€ 

 

✓Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

✓Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 40% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή χρήσης ειδικού 
καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) 
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Χρήση Escrow Account 
 
✓Δυνατότητα απευθείας εξόφλησης προμηθευτών (κατά το 

ποσοστό επιχορήγησης ) μέσω Καταπιστευτικού 
Λογαριασμού για τη χρήση του οποίου δεν απαιτείται την 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. 

 

✓Άμεσα η έκδοση Απόφασης του ΥΠΟΑΤ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την σύσταση και λειτουργία του 
Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 
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Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; 

• Λειτουργικά 
 
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων 
 
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε 

εκθέσεις 
 
• Προμήθεια αναλωσίμων 
 
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 

(επιχειρηματία/ εταίρων)  

 

 

Max. 30% 

Max. 8% 

Max. 60% 

Max.15% 

Max. 15% 
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Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; 

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις  
 
• Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση 

εξοπλισμού (EKT , χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 
 
• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 

/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 
(με χρήση ρήτρας ευελιξίας ) 

 
• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης 

ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο 
βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

 

Max.30% 

24.000€ 

Max.40% 
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Max.20% 



Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες; 

✓Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ από την 
ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
υποβολής (17/2/2016) και έως είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξής τους 

 

✓Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν 
αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 
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Πως υποβάλλω Αίτηση; 

✓Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr 

 

✓ΔΕΝ απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου 
και δικαιολογητικών κατά τη ηλεκτρονική 
υποβολή. Η υποβολή φυσικού φακέλου γίνεται 
πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης . 

 

Έναρξη Διαδικασίας Υποβολών:   17.3.2016   

 Λήξη Διαδικασίας Υποβολών:     27.4.2016 
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http://www.ependyseis.gr/


Πως υποβάλλω Αίτηση; 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  

16 



Διαδικασία μέχρι την Ένταξη 

Ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης 

Αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού 
σχεδίου  

Προσωρινός 
κατάλογος 
δυνητικών 
δικαιούχων 

Προσκόμιση 
δικαιολογητικών 
(φυσικός φάκελος) 

Ένταξη Ε.Σ. 
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Διαδικασία Αξιολόγησης 

 
Ο έλεγχος της 
κάλυψης των τυπικών 
προϋποθέσεων 
συμμετοχής απαιτεί 
την θετική απάντηση 
στο σύνολο των 
προϋποθέσεων.  

18 

i. Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών  

   προϋποθέσεων συμμετοχής 

 

 

ii. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου (ποιότητα, 
ωριμότητα, καινοτομία, βιωσιμότητα) 

 

ii. Αξιολόγηση Εταίρου/ων 



Κριτήρια Αξιολόγησης 
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Κατηγορίες Κριτηρίων 

Κατηγορία 
Κριτηρίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Α. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
25% 

Β. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

15% 

Γ.  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 25% 

Δ. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

10% 

Ε.  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΩΝ 25% 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (2) 

Α. Ποιότητα Επιχειρηματικού σχεδίου 

Υποκριτήρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής 
(%) 

Α1 Περιγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου 20% 

Α.2 
Συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης 
με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

δραστηριοποίησης. 
25% 

Α.3 Βαθμός πρωτοτυπίας 25% 

Α.4 
Κατάσταση της αγοράς του κλάδου δραστηριοποίησης 5% 

Α.5 Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος/Υπηρεσίας 10% 

Α.6 Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης 10% 

Α.7 Ενέργειες Προώθησης προϊόντος/υπηρεσίας 5% 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (3) 

Β. Ωριμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Υποκριτήρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής 
(%) 

Β.1 Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης παραγωγικής 
εγκατάστασης προϊόντος/υπηρεσίας 30% 

Β.2 Απαιτήσεις Αδειοδότησης 20% 

Β.3 Προοπτικές πωλήσεων των προϊόντων/υπηρεσιών 
του επιχειρηματικού σχεδίου 50% 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (4) 

Γ. Καινοτομία 

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής 

(%) 

Γ.1 Ο εταίρος/οι εταίροι διαθέτει/ουν κατοχυρωμένο 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 

30% 

Γ.2 Διάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επιχειρηματικού 
σχεδίου σε διαγωνισμούς Καινοτομίας 

30% 

Γ.3 Διασφάλιση διευκολύνσεων της επιχείρησης από 
οργανωμένες επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας 

10% 

Γ.4 Επίπεδο Ωριμότητας Καινοτόμου Προϊόντος /Υπηρεσίας 30% 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (5) 

Δ. Βιωσιμότητα Νεοφυούς επιχείρησης 

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής 

(%) 

Δ.1 
Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από venture 
capitals ή πρόθεσης δανειοδότησης από Τράπεζες. 30% 

Δ.2 Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης 70% 



 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης (6) 

Ε. Χαρακτηριστικά εταίρου/ων 

ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής 

(%) 

Ε.1 Τίτλοι Σπουδών Εταίρου/ων 15% 

Ε.2 Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επιχειρηματικό σχέδιο 25% 

Ε.3 Επαγγελματική Εμπειρία Εταίρου/ Εταίρων 10% 

Ε.4 Εταιρική Σύνθεση 50% 



 

 

Καταβολές Χρηματοδότησης 

✓1η Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών: 
εκτελεσμένο τουλάχιστον το 25% του συνολικού 
ΦΟΑ 

✓2η Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών: 
τουλάχιστον του 50% του συνολικού ΦΟΑ 

✓Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής 
Επαλήθευσης χωρίς ενδιάμεσες Αιτήσεις  

✓Δυνατότητα λήψης προκαταβολής (40%) με 
εγγυητική επιστολή 

✓Δυνατότητα χρήσης Escrow account για 
απευθείας εξόφληση  προμηθευτών 
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Συχνές ερωτήσεις (1) 
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✓ Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως ο 
δικαιούχος/οι εταίροι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. 

✓ Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια 

✓ Οι ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα (κατηγορία 
δικαιούχων Β) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση 
χρηματοδότησης, θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (νέο 
ΑΦΜ).  

 



 

 

 

 

 

Συχνές ερωτήσεις (2) 
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✓ΔΕΝ επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. 

 

✓Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας ΔΕΝ είναι επιλέξιμη 
εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως 
και 2ου βαθμού με τον εργοδότη/δικαιούχο της 
ενίσχυσης. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, 
ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του 
δικαιούχου.  



 

 

 

 

 

Συχνές ερωτήσεις (3) 
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✓Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 
(Αγορά/Χρηματοδοτικήμίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση 
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση 
της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη 
μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.  



Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα; 

✓ Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα Ωράριο 
λειτουργίας 8:30 έως 19:00 

✓ Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με 
αστική χρέωση 

✓ Email: infoepan@mou.gr  

 

✓Ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 
 
✓Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του 

προγράμματος 
 
✓Κοινωνικά δίκτυα:  
 
 

  

  

 www.facebook.com/antagonistikotita 

http://twitter.com/epan_ii 

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337 
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Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας! 
 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



Η δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ανέργων ή αυτοαπασχολούμενων), για την 
έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό 
χώρο. 
 
 Μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 

των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο 
συναφές με την ειδικότητά τους. 

  Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ πτυχιούχων ίδιων ή 
συμπληρωματικών ειδικοτήτων.  

  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

Στόχος της Δράσης 
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Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή  

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € 
Θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους  
 1ος Κύκλος:    65%  -   32.500.000€ 
 2ος Κύκλος:    35%  -   17.500.000€ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα 
19.500.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη  5.785.000 

Αττική  5.070.000 

Στερεά Ελλάδα 1.261.000 

Νότιο Αιγαίο  884.000 

ΣΥΝΟΛΑ 32.500.000 
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Η δράση συγχρηματοδοτείται από … 

  
… το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 

του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

 
 
     Εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη 

χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  
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Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό επιχορήγησης 

 

 Από 5.000 € έως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου για τη 
σύσταση/υποστήριξη επιχείρησης. 

 Έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων 

 Έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ατόμων και πάνω. 

 Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 40% του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή χρήσης ειδικού 
καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) 
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 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 
υποβολή της αίτησης.  

 Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους 
επαγγελματική δραστηριότητα  και δεν έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 

 Συνεργατικά σχήματα στα οποία θα συμμετέχουν 
δικαιούχοι από τις παραπάνω κατηγορίες 

Ωφελούμενοι 
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Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων  

Η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ: 
  
   Αυτοαπασχολούμενων  
   Ανέργων  
   Αυτοαπασχολούμενων & ανέργων  
 
για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων με ίσα εταιρικά μερίδια 
 
Θα πρέπει υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των 
ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων. 
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Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων  

Προσοχή! 

 Οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να έχουν διακόψει την 
υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 
την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 

 Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία 
κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ 
τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. 

 Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών 
επιχειρήσεων. 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

1. Εισοδηματικά κριτήρια 
     Θα πρέπει το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του 

2015 να είναι:  
 

≤20.000,00€   για ατομικό  εισόδημα  
 

≤35.000,00€   για οικογενειακό εισόδημα 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 
2. 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.) 

 απόφοιτοι Σχολών Θεάτρου και Χορού 
αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού ως 
τριτοβάθμιες, και μουσικών εκπαιδευτηρίων 
αναγνωρισμένων από το Κράτος. 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

3. Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
σε  δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο 
σπουδών)  

 
4. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.  
 
5. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα από την 1.1.2012  (εξαιρούνται οι δράσεις 
κατάρτισης ) 
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Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; 

• Λειτουργικά 
 

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων 
 

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε 
εκθέσεις 
 

• Προμήθεια αναλωσίμων 
 

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 
(επιχειρηματία/εταίρων)  

 

 

Max. 30% 

Max.20% 

Max. 60% 

Max.10% 

Max. 15% 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι 
επιλέξιμες δαπάνες 
πρέπει να αφορούν 
αποκλειστικά στην 
περίοδο υλοποίησης 
του επιχειρηματικού 
σχεδίου. 
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Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; 

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις  
 
 

• Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση 
εξοπλισμού (EKT, χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 
 

• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 
(με χρήση ρήτρας ευελιξίας ) 
 
 

 

Max.20% 

Max. 
12.000€ 

Max.40% 
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Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες; 

 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από τις 8 Μαρτίου 2016 και 
έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους 

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν 
αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 
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Πως υποβάλλω Αίτηση; 

 ΔΕΝ απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου 
και δικαιολογητικών κατά τη ηλεκτρονική 
υποβολή. Η υποβολή φυσικού φακέλου γίνεται 
πριν την έκδοση της απόφαης ένταξης . 
 

Έναρξη Διαδικασίας Υποβολών:   8.3.2016   
 Λήξη Διαδικασίας Υποβολών:     15.4.2016 

15 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Κάθε φυσικό πρόσωπο 
μπορεί να υποβάλλει 
μία μόνο αίτηση 
χρηματοδότησης, 
(είτε αυτοτελώς, 
είτε ως εταίρος).  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ  
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
www.ependyseis.gr 
 

http://www.ependyseis.gr/


Πως υποβάλλω Αίτηση; 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  
www.ependyseis.gr  
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Διαδικασία μέχρι την Ένταξη 

Ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης 

Αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού 
σχεδίου  

Προσωρινός 
κατάλογος 
δυνητικών 
δικαιούχων 

Προσκόμιση 
δικαιολογητικών 
(φυσικός φάκελος) 

Ένταξη Ε.Σ. 

 
Κρυφά τα στοιχεία 
του επενδυτή κατά 
την αξιολόγηση 
για πλήρη 
διαφάνεια και 
αντικειμενικότητα 

 
Δεν υπάρχει θέμα 
προτεραιότητας 
κατάθεσης των φακέλων 
καθώς η αξιολόγηση θα 
ξεκινήσει μετά τη λήξη 
υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης και θα 
είναι συγκριτική. 
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Διαδικασία Αξιολόγησης 

i. Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών  

   προϋποθέσεων συμμετοχής 

 

ii. Έλεγχος εισοδηματικών κριτηρίων 

 

iii. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου 

 

iv. Αξιολόγηση Εταίρων 

 
Ο έλεγχος της 
κάλυψης των τυπικών 
προϋποθέσεων 
συμμετοχής απαιτεί 
την θετική απάντηση 
στο σύνολο των 
προϋποθέσεων.  
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Κριτήρια Αξιολόγησης (1) 

  Κατηγορίες Κριτηρίων 

 

 

 

Κατηγορία 
Κριτηρίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 35% 

Β. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 25% 

Γ.  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 40% 
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Κριτήρια Αξιολόγησης (2) 

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (συντελεστής βαρύτητας 35%) 

Ατομικό 
Εισόδημα 

<=7.500€ 

<=20.000€ 

Οικογενειακό 
Εισόδημα 

<=12.000€ 

<=35.000€ 
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Κριτήρια Αξιολόγησης (3) 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 25%) 

Σαφήνεια και 
πληρότητα του 
Ε.Σ. 

40% 
Προβλέψεις 
Εσόδων - 
Εξόδων της 
επιχείρησης 

60% 
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Κριτήρια Αξιολόγησης (4) 

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 

Διάρκεια ανεργίας/ 
Ημ/νία έναρξης 
επιχείρησης 

80% 
Σύνθεση 
Εταιρικής 
Ομάδας 

20% 
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Καταβολές Χρηματοδότησης 

 1η Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών: 
εκτελεσμένο τουλάχιστον το 25% του συνολικού ΦΟΑ 

 2η Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών: 
τουλάχιστον του 50% του συνολικού ΦΟΑ 

 Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης χωρίς 
ενδιάμεσες Αιτήσεις  

 Δυνατότητα λήψης προκαταβολής (40%) με εγγυητική 
επιστολή 

 Δυνατότητα χρήσης Escrow account για απευθείας 
εξόφληση  προμηθευτών 
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Χρήση Escrow Account 
 

 Δυνατότητα απευθείας εξόφλησης προμηθευτών (κατά το 
ποσοστό επιχορήγησης ) μέσω Καταπιστευτικού 
Λογαριασμού για τη χρήση του οποίου δεν απαιτείται η 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. 
 

 Άμεσα η έκδοση Απόφασης του ΥΠΟΑΤ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την σύσταση και λειτουργία του 
Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 
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Συχνές ερωτήσεις 

 Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός 

 Συνέργεια: η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με 
την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά 
πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). 

 Συμπληρωματικότητα: η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με 
διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά 
μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα 
ιδρύσουν (π.χ. συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού 
και ενός αρχιτέκτονα). 
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Συχνές ερωτήσεις (2) 

 Οι δικαιούχοι -άνεργοι θα πρέπει να κάνουν έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και να διαθέτουν καθ’όλη τη 
διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους 
Κ.Α.Δ.  

 

 Οι δικαιούχοι-αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει στις 11/2/16 
να διέθεταν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, και σε 
περίπτωση έγκρισης μέχρι την υποβολή δικαιολογητικών να 
έχουν διαγράψει όλους του μη επιλέξιμους (Δύναται να 
διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου 
εφόσον εξυπηρετούν την επιλέξιμη δραστηριότητα) 
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Συχνές ερωτήσεις (3) 

 

 Τρέχουσα έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης (ανεξαρτήτως 
εάν αφορά σε κατοικία) κατά την υποβολή, αλλά μεταβολή 
της έδρας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε περίπτωση 
έγκρισης.  

 

 Αυτοαπασχολούμενος που συμμετέχει σε συνεργατικό σχήμα 
για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να διακόψει 
την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική του δραστηριότητα 
μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
ένταξης. 
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Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα; 

 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα Ωράριο 
λειτουργίας 8:30 έως 19:00 

 Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με 
αστική χρέωση 

 Email: infoepan@mou.gr  

 

 Ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 
 

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του 
προγράμματος 
 

Κοινωνικά δίκτυα:  
 

 

  

  

 www.facebook.com/antagonistikotita 

http://twitter.com/epan_ii 

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337 
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Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας! 
 


	01_Δράση_Ενίσχυση ΜΜΕ_new03_06042016PRO
	Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή 
	Ωφελούμενοι
	Slide Number 6
	Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής
	Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό επιχορήγησης
	Slide Number 9
	Χρήση Escrow Account
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
	Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες-επένδυση;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Διαδικασία μέχρι την Ένταξη
	Διαδικασία Αξιολόγησης
	Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής
	Κριτήρια Αξιολόγησης (1)
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Κριτήρια Αξιολόγησης Υφιστάμενης & Νέας (3)
	Κριτήρια Αξιολόγησης Υφιστάμενης & Νέας (4)
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα;
	�Ευχαριστώ πολύ �για την προσοχή σας!�

	02_Δράση_Τουρισμός_new02PRO
	Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους & την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή 
	Ωφελούμενοι
	Slide Number 6
	Σημαντικές επισημάνσεις
	Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό επιχορήγησης
	Slide Number 9
	Χρήση Escrow Account
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; (1)
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; (2)
	Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Διαδικασία μέχρι την Ένταξη
	Διαδικασία Αξιολόγησης
	Κριτήρια Αξιολόγησης (1)
	Slide Number 19
	Κριτήρια Αξιολόγησης (3)
	Κριτήρια Αξιολόγησης (4)
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα;
	�Ευχαριστώ πολύ �για την προσοχή σας!�

	03_Δράση_Νεοφυής_new03PRO
	    ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή 
	Η δράση συγχρηματοδοτείται από …
	Δικαιούχοι
	ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Χρήση Escrow Account
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
	Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Διαδικασία μέχρι την Ένταξη
	Διαδικασία Αξιολόγησης
	Κριτήρια Αξιολόγησης
	Slide Number 20
	Κριτήρια Αξιολόγησης (3)
	Κριτήρια Αξιολόγησης (4)
	Κριτήρια Αξιολόγησης (5)
	Κριτήρια Αξιολόγησης (6)
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα;
	�Ευχαριστώ πολύ �για την προσοχή σας!�

	04_Δράση_Πτυχιούχοι_new03PRO
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	Slide Number 2
	Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή 
	Η δράση συγχρηματοδοτείται από …
	Slide Number 5
	Ωφελούμενοι
	Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων 
	Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων 
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
	Τι πρέπει να προσέχω για τις δαπάνες;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Πως υποβάλλω Αίτηση;
	Διαδικασία μέχρι την Ένταξη
	Διαδικασία Αξιολόγησης
	Κριτήρια Αξιολόγησης (1)
	Slide Number 20
	Κριτήρια Αξιολόγησης (3)
	Κριτήρια Αξιολόγησης (4)
	Slide Number 23
	Χρήση Escrow Account
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Πως μπορώ να ενημερώνομαι για το πρόγραμμα;
	�Ευχαριστώ πολύ �για την προσοχή σας!�


