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Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 

€ 50.000.000 

 

Κατανέμεται σε 2 κύκλους : 

 Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 : 65% =32.500.000€ που κατανέμεται στις Περιφέρειες ως 
εξής: 

Ανατ. Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. 
Ελλάδα: 19.500.000€ 

Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Β.Αιγαίο, Κρήτη: 5.785.000€ 

Αττική: 5.070.000€ 

Στερεά Ελλάδα: 1.261.000€ 

Νότιο Αιγαίο: 884.000€ 

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% 17.500.000€ 

 



Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Οπωσδήποτε πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Κατηγορία Α: άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ (κατά την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης) 

•  Κατηγορία Β: Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητα 
επαγγελμ. δραστηριότητα (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης)   - όχι μισθωτή εργασία, όχι σύνταξη γήρατος 

ΧΩΡΙΣ ηλικιακό περιορισμό  

 

Eπιτρέπονται συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων: 

1. Συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια 

2. Συνέργεια  ή συμπληρωματικότητα μεταξύ ειδικοτήτων 

 

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι μπορούν να συστήσουν 

 

 

• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
• Ομόρρυθμη 
• Ετερρόρυθμη 
• ΙΚΕ 

• ΚΟΙΝΣΕΠ 
• Σύσταση Νομικού Προσώπου βάσει  

Ν4028/2012   π.χ. νομική εταιρία 
 



Επιδοτούνται για 

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέoυ ή υφιστάμενου 

αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. 

Επιδοτούνται με 

5.000 έως 25.000 στην περίπτωση ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. 

έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. 

έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.   

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής έως 40% μετά από τον έλεγχο δικαιο-
λογητικών  ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης  εγγυητικής επιστολής 

 

Ατομικό εισόδημα κατά το έτος 2015 ≤ 20.000 ευρώ. 

Οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 ≤ 35.000 ευρώ.  

Εισοδηματικά Κριτήρια: 



Ο ενδιαφερόμενος (είτε ως εταίρος είτε ως ατομικός 
επιτηδευματίας) θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει 
ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  από  την 01.01.2012 
μέχρι  και  την  ημερομηνία  υποβολή  της  αίτησης.  

Εξαιρείται  η  συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.   

 

Επιπρόσθετα ισχύει ο κανόνας de minimis για τις κρατικές ενισχύσεις: 

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 τις 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των 
μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα 2 
προηγούμενα). 

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν 



Επιλέξιμες Δαπάνες 

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, σταθερής & κινητής 
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κοινόχρηστες δαπάνες, 
δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής 
υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης 
επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης), 

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης, συμμετοχής σε εκθέσεις 

• Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 

• Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού 
χώρου μικρής κλίμακας 

• Προμήθεια αναλωσίμων 

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 

• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για 
αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής 

Αποκλείονται: ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, τόκοι επί χρεών & η αγορά ακινήτου/ γης 

 



Επιλέξιμες Δαπάνες 

Επιλέξιμη Δαπάνη Μέγιστο ποσοστό 
στον επιχορηγούμενο 
Π/Υ 

Λειτουργικά (ενοίκια, Σταθερό,κινητό ,θέρμανση, ύδρευση…) 60% 

Αμοιβές τρίτων (νομική συμβουλευτική, λογιστική, σύνταξη και 
παρακολούθηση σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια κα) 

20% 

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10% 

Προμήθεια αναλωσίμων  15% 

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 30% 

Μισθός νέας θέσης 12.000€ 

Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων/χρηματοδοτική 
μίσθωσης 

20% ΕΚΤ χωρίς χρήση 

ρήτρας ευελιξίας 

Αγορά /μίσθωση εξοπλισμού. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 40% με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας 

- Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου έως 5.000 € 
- Αμοιβή για σύνταξη υποβολή κ παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου ως 1.000€ 
- Αμοιβές νομικής & λογιστικής υποστήριξης έως 2000€ (μεμονωμένα είτε συνολικά) 
- Επαγγελματική ιστοσελίδα έως 2000€.Επιλέξιμη εφόσον είναι προσβάσιμη από ΑΜΕΑ 



Σημαντικές ημερομηνίες  

• Ηλεκτρονική υποβολή στο www.ependyseis.gr από 08/03/2016 έως 
15/04/2016 ώρα 17.00. 

• Διάρκεια υλοποίησης έως  24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 
ένταξής τους. 

• Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών από 8 Μαρτίου 2016 

• Η έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας για ανέργους και 
συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να γίνει από την ημερομηνία 
ηλεκτρονική υποβολής και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης 
δικαιολογητικών ένταξης. Για τους Αυτοαπασχολούμενους κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα  

 

http://www.ependyseis.gr/


Σημαντικά σημεία: 

• Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά τη 
δυνητική ένταξη βάσει βαθμολογικής κατάταξης 

• Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος (όχι εντός οικείας) 

• Δεν επιτρέπεται σύσταση επιχείρησης ή πρόσληψη εργαζομένου με συγγένεια 
α΄και β΄ βαθμού, ούτε με σύζυγο 

• Επιτρέπεται υποβολή μιας μόνο αίτησης χρηματοδότησης ανά  φυσικό 
πρόσωπο (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος) σε όλα τα προγράμματα ΕΠΑΝεΚ 

• Κάποιος αυτοαπασχολούμενος ΔΕΝ μπορεί να συμμετάσχει σε συνεργατικό 
σχήμα διατηρώντας ταυτόχρονα την ατομική επιχείρηση. 

• Δεν επιτρέπεται συστέγαση επιχείρησης σε χώρο άλλης επιχείρησης  

• Καθόλη τη διάρκεια του επιχ. σχεδίου υποχρεούνται να διαθέτουν ΜΟΝΟ 
επιλέξιμους ΚΑΔ. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ λιανικού & χονδρικού εμπορίου 
ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, απαραίτητη για την 
άσκηση της κύριας  

• Είναι επιλέξιμες δαπάνες για σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης από 
πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς 

• Δεν είναι επιλέξιμη η δημιουργία υποκαταστήματος.Επιχορηγείται μόνο η έδρα 

 



Αξιολόγηση 

Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από 2 αξιολογητές (ηλεκτρονική 
κλήρωση από Μητρώο αξιολογητών), βάσει κριτηρίων. Κάθε κριτήριο έχει τη 
δική του βαρύτητα. Μέγιστη τελική βαθμολογία το 100. 

Οι αξιολογητές αξιολογούν σχέδια από άλλη περιφέρεια. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κριτήριο Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Ατομικό /οικογενειακό εισόδημα 35% 

Σαφήνεια και πληρότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου 25 % 

Προβλέψεις εσόδων –εξόδων  Επιχείρησης 

Διάρκεια Ανεργίας (περισσότεροι βαθμοί αν η ανεργία είναι >= 1 
έτους) /έναρξης επιχείρησης (περισσότεροι βαθμοί αν η έναρξη 
έγινε μετά την 01/01/2011 

40% 
 

Σύνθεση εταιρικής ομάδας-τεκμηρίωση συνεργασίας εταίρων 



Επαλήθευση Δαπανών 

Η παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται 
μέσω επαληθεύσεων από τα όργανα Επαλήθευσης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

• Η πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών μπορεί να 
υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού Ο.Α. 
και αντίστοιχου ΦΑ 

• Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών μπορεί να 
υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού ΟΑ & 
ΦΑ 

• Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης δαπανών (max 60 μέρες μετά την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) μπορεί να υποβληθεί και χωρίς 
Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης  

 

Διοικητική 
Επαλήθευση 

Επιτόπια 
Επαλήθευση 



Πληροφορίες  

 Ιστοσελίδα: 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 

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

 Τηλέφωνο 801 11 36 300 από σταθερό με αστική χρέωση 

 Email: infoepan@mou.gr  
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Στοιχεία Επικοινωνίας:  
 

Κυριακοπούλου Δήμητρα  

ΤΕΕ ΤΚΜ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49  

Τετάρτη 09.30-13:30,   1ος όροφος 

2310 883141 

progtkm@central.tee.gr 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


