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«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

• Σκοπός της δράσης : 

 Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με 

έμφαση στα καινοτόμα επενδυτικά σχέδια στους 8 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. 

 Στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

 

• Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε 

ποσοστό 100%. 

 

 



Στρατηγικοί Τομείς ΕΠΑνΕΚ 

 Αγροδιατροφή 

 Ενέργεια 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Υγεία - Φάρμακα 

 Υλικά – Κατασκευές 

 



Σύνδεση ΕΠΑνΕΚ-Έξυπνης Εξειδίκευσης στην 

Κεντρική Μακεδονία 

 Αγροδιατροφή (όλοι οι κλάδοι μέσω ΕΤΠΑ) 

 Ενέργεια (οριζόντια) 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (μόνο κλάδοι 

Τουρισμού) 

 Μεταφορές & Logistics (οριζόντια) 

 Περιβάλλον (οριζόντια) 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ-

οριζόντια) 

 Υγεία – Φάρμακα (όχι) 

 Υλικά – Κατασκευές (μόνο δομικά υλικά) 

 



Προϋπολογισμός του Προγράμματος  

(Δημόσια Δαπάνη) 

• Συνολικός Προϋπολογισμός : 120 εκ. ευρώ 

• Προϋπολογισμός Α’ κύκλου : 72 εκ. ευρώ 

• Κεντρική Μακεδονία 

 

 
Περιφέρειες Δημόσια Δαπάνη (€) 

Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, Ηπειρος, Δυτική 

Ελλάδα, Θεσσαλία 

43.440.000,00€ 



 

«Δικαιούχοι Προγράμματος» 

 
• Δικαιούχοι 

 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά 

την υποβολή της αίτησης. 

 Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι 

ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής 

εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για την ίδρυση 

επιχείρησης (ατομική, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συν. Επιχ/ση, 

ΚοινΣεπ) στους 8 τομείς στρατηγικής προτεραιότητας του 

ΕΠΑνΕΚ. 

• Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν 

εμπορική δραστηριότητα. 

• Οι δικαιούχοι πρέπει να κάνουν την έναρξη στο διάστημα 

υποβολής της πρότασης έως και την ημερομηνία 

προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 

 

 



Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των Ανέργων 

• Να είναι εγεγγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης-πρότασης. 

• Να διαθέτουν ΑΦΜ 

• Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα 

συμμετοχής μόνο σε μία πρόταση (είτε ως φυσικό 

πρόσωπο είτε σε εταιρεία). 

• Δυνατότητα ίδρυσης ατομικής επιχείρησης, εταιρείας 

(ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ Συν. Επιχείρηση, ΚοινΣΕπ 

• Έναρξη μόνο στους επιλέξιμους ΚΑΔ /Να διαθέτουν 

ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

• Νόμιμη λειτουργία εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

• Ισχύει ο κανόνας De minimis 



• Δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 1/1/2012 έως 

την ημερομηνία της αίτησης εξαιρουμένων των 

δράσεων κατάρτισης. Το αυτό ισχύει και στα εταιρικά 

σχήματα για και δικαιούχο/εταίρο χωριστά. 

 



Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ασκούντων 

επαγγελματική δραστηριότητα 

• Ενεργοί επιχειρηματίες, όχι μισθωτοί και δεν λαμβάνουν 

σύνταξη γήρατος. 

• Δεν είναι επιλέξιμοι οι ασκούντες επαγγελματική εμπορική 

δραστηριότητα (εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα 

>25% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος από 

επιχειρηματική δραστηριότητα). 

• Να διαθέτουν ΑΦΜ 

• Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα συμμετοχής 

μόνο σε μία πρόταση (είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε σε 

εταιρεία). 

• Δυνατότητα ίδρυσης ατομικής επιχείρησης, εταιρείας (ΟΕ, 

ΕΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ Συν. Επιχείρηση, ΚοινΣΕπ 

• Έναρξη μόνο στους επιλέξιμους ΚΑΔ /Να διαθέτουν ΜΟΝΟ 

επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργο 

 



• Νόμιμη λειτουργία εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

• Ισχύει ο κανόνας De minimis 

• Δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 1/1/2012 έως 

την ημερομηνία της αίτησης εξαιρουμένων των 

δράσεων κατάρτισης. Το αυτό ισχύει και στα εταιρικά 

σχήματα για και δικαιούχο/εταίρο χωριστά. 

 

 

 



Ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις για τη 

συμμετοχή των υποψηφίων Δικαιούχων  

• Το πρόγραμμα απαιτεί ίδρυση-σύσταση νέας 

επιχείρησης/εταιρείας. 

• Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική 

δραστηριότητα δε συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. 

• Η συμπληρωματικότητα είναι πολύ σημαντική. Μπορεί 

να είναι είτε κάθετη, είτε οριζόντια. 

• Απαγορεύεται (μη επιλέξιμη) η συμμετοχή στα εταιρικά 

σχήματα φυσικών προσώπων τα οποία κατά την 

υποβολή της πρότασης είναι σύζυγοι ή συγγενείς 1ου και 

2ου βαθμού. 

• Στα εταιρικά σχήματα οι προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε 

εταίρο 



• Μια εταιρεία που θα συσταθεί μπορεί να έχει εταίρους 

ανέργους και υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες-

επιτηδευματίες αρκεί να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής. 

• Δεν απαιτείται η διακοπή της υφιστάμενης 

δραστηριότητας εφόσον προχωρήσουν στη σύσταση 

εταιρικού σχήματος για την υποβολή της πρότασης. 

• Η έναρξη –σύσταση της επιχείρησης μπορεί να γίνει από 

το διάστημα υποβολής της αίτησης-πρότασης έως και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών για την πλήρη ένταξη στο πρόγραμμα. 

 



 

 Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια  από 15.000€-

60.000€ 

 Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων 

δαπανών. 

• Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 40% με χρήση 

εγγυητικής προκαταβολής μέσω αναγνωρισμένου 

Πιστωτικού Ιδρύματος/ Δυνατότητα χρήσης 

χρηματοδοτικών μέσων ή χρήση «Ανοικτών 

Καταπιστευτικών Λογαριασμών» όταν υπάρξει 

θεσμοθετημένο πλαίσιο. 

• Δυνατότητα εκχώρησης της απόφασης ένταξης για την 

παροχή ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανείου. 

 

Προϋπολογισμός Έργων-Επιλέξιμες Δαπάνες 

–Διάρκεια έργου 



Α/Α Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενέργειας - Δαπάνης 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον 

προϋπολογισμό του έργου 

1. Λειτουργικά (ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρικού, σταθερή-κινητή 
τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανσης, δαπάνες φιλοξενίας σε 
θερμοκοιτίδες, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, κ.α.) 

60% 

2. Δαπάνες αμοιβών τρίτων (νομικής, λογιστικής  
συμβουλευτικής υποστήριξης, σύνταξης –
παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και 
επαγγελματικής κατάρτισης) 

8% 

3. Δαπάνες προβολής , δικτύωσης, και συμμετοχής σε 
εκθέσεις 15% 

4. Αποσβέσεις παγίων /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 

30% ΕΚΤ 

5. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση 
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% με ρήτρα ευελιξίας 

6. Προμήθεια Αναλωσίμων 
15% 

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχους/εταίρων 
30% 

8. Μισθολογικό κόστος για νέα θέση/θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) 24.000,00€ 

9.  Δαπάνες προετοιμασίας , υποβολής, κατοχύρωσης ή 
ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή 
πνευματικής ιδιοκτησίας 

20% 



• Για δαπάνες ενοικίων και για δημιουργία ΝΘΕ όχι 

συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού (ισχύει για εταιρείες για 

κάθε εταίρο). 

• Οι δαπάνες διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου μικρής 

κλίμακας όχι πάνω από 5.000,00€ 

• Η αμοιβή, σύνταξης –υποβολής-παρακολούθησης του 

Ε/Σ όχι πάνω από 1.000,00€. 

• Κόστος ιστοσελίδας έως 2.000,00€/Υποχρεωτική τήρηση 

προσβασιμότητας ΑμΕΑ. 

• Απαγορεύεται η συστέγαση επιχειρήσεων (στέγαση στον 

ίδιο μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση). 

• Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες : ΦΠΑ, Αγορά γης, 

υποδομών, γηπέδου και οι τόκοι επί χρεών, επεμβάσεις 

επί ακινήτων, αγορά εξοπλισμού που δε συνάδει με τη 

δραστηριότητα του αυτοαπασχολούμενου, αγορά 

εξοπλισμού για εκμίσθωση. 

 



• Σε περίπτωση χρήσης Αγορά εξοπλισμού 

/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας υπάρχει υποχρέωση 

για τριετή διατήρηση της επένδυσης μετά την τελική 

πληρωμής της δημόσιας δαπάνης. 

• Στον υποβαλλόμενο π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου οι 

δαπάνες Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση 

(κατηγορία 4) & χρήσης Αγορά εξοπλισμού 

/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (Κατηγορία 5) ΔΕΝ 

μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του 

προϋπολογισμού. 

• Δαπάνες επιλέξιμες : Από 17/3/2016. Ημερομηνία 

επιλεξιμότητας η ημερομηνία υποβολής. 

 

 



 Διάρκεια υλοποίησης : 24 μήνες μετά την απόφαση ένταξης 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ 

ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), 

www.ependyseis.gr.  

 

 Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 

και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016. 

 

 Δεν υπάρχει θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των 

φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 

27.04.2016. 

    Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα 

ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο 

αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα 

περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. 

 

 

http://www.ependyseis.gr/
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Αξιολόγηση-Κριτήρια 

Α) Γενικά για τη διαδικασία 

• Ηλεκτρονική αξιολόγηση 

• 2 αξιολογητές (3ος σε περίπτωση συγκεκριμένου 

ποσοστού απόκλισης) 

• Ύπαρξη Επιτροπής Αξιολόγησης 

• Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

• Έλεγχος επιχειρηματικού σχεδίου 

• Έλεγχος/Οριστικοποίηση Προϋπολογισμού. 



β) Κριτήρια αξιολόγησης 

 

 Α. Επιχειρηματικό Σχέδιο 25% 

 

Α1. Περιγραφή επιχειρηματικού σχεδίου (20%) 

Α2. Συνάφεια Ε/Σ με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στην 

Περιφέρεια υλοποίησης σε σχέση με την προτεινόμενη (25%) 

δραστηριότητα 

Α3. Βαθμός Πρωτοτυπίας (25%) 

Α4. Κατάσταση αγοράς κλάδου δραστηριοποίησης (5%) 

Α5. Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος/Υπηρεσίας (10%) 

Α6. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας (10%) 

Α7. Προώθηση-προβολή προϊόντος/υπηρεσίας (5%) 



 Β. Ωριμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (15%) 

Β1.Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης εγκατάστασης (30%) 

προϊόντος/υπηρεσίας 

Β2.Απαιτήσεις αδειοδότησης (20%) 

Β3.Προοπτικές πωλήσεων /υπηρεσιών (50%) 

 

 Γ. Καινοτομία Επιχειρηματικού Σχεδίου (25%) 

Γ1.Ύπαρξη κατοχυρωμένου διπλώματος ευρισιτεχνίας (30%) 

Γ2.Διάκριση σε διαγωνισμούς (30%) 

Γ3.Διασφάλιση διευκολύνσεων από οργανωμένες 

επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας (10%) 

Γ4. Επίπεδο Ωριμότητας Καινοτομικού προϊόντος/ υπηρεσίας 

(30%) 

  



 Δ. Βιωσιμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (10%) 

Δ1.Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από VC, 

Τράπεζες (30%) 

Δ2.Προβλέψεις εσόδων-εξόδων (70%) 

 

 Ε. Χαρακτηριστικά εταίρου/εταίρων (25%) 

 

Ε1.Τίτλοι σπουδών 

Ε2. Συνάφεια τίτλοι σπουδών με Ε/Σ 

Ε3. Επαγγελματική εμπειρία 

Ε4. Εταιρική σύνθεση (συμπληρωματικότητα/συνέργεια) 

 



Χρήσιμες επισημάνσεις για την ένταξη και 

υλοποίηση των έργων 

• Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς 

προσφορές, κ.λ.π. δικαιολογητικά. 

• Μετά την προένταξη καλούνται οι δικαιούχοι να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά. 

• Δυνατότητα ένστασης-αίτησης θεραπείας εντός 

συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών΄(άπαξ υποβολή 

εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσης της 

απόφασης ένταξης/απόρριψης). 

• Η παρακολούθηση γίνεται μέσω υποβολής αιτημάτων 

επαλήθευσης με χρήση ΠΣΚΕ καθώς και υποβολή 

φακέλου με δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. 



• Υποβολή –Έλεγχοι-Εκταμίευση επιχορήγησης 

1. 25% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 

2. 50% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 

3. Αίτηση τελικής επαλήθευσης 60 μέρες μετά την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 

Ο δικαιούχος δύναται αν υποβάλλει απευθείας αίτηση  

τελικής επαλήθευσης. 

 

• Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο και την 

πιστοποίηση. 

• Δύνανται τροποποίησης στο φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο (έως τρία (3) αιτήματα τροποποίησης). 

Επίσης χωρίς περιορισμό αιτήματα ήσσονος σημασίας 

(π.χ. αλλαγή προμηθευτή χωρίς αλλαγή αξίας, αλλαγή 

έδρας εντός ίδιας περιφέρειας, κ.λ.π.) 



• Απαγορεύεται η μη παραγωγική λειτουργία και η 

διακοπή της επιχείρησης πριν την ημερομηνία 

αποπληρωμής. Στην τελική εκταμίευση θα ζητηθούν 

σχετικά τεκμήρια (π.χ. συμβόλαιο σε ισχύ, 

ηλεκτροδότηση ακινήτου, άδεια λειτουργία, κ.λ.π.) 

• Λήψη μέτρων δημοσιότητας (ανάρτηση αφίσας, τήρηση 

κανονισμού δημοσιότητας, αποδοχή καταγραφής τους 

σε καταλόγους έργων του ΕΣΠΑ/ΕΠΑνΕΚ, …) 

• Υποχρεωτική παροχή στοιχείων 

• Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιούχων-ωφελουμένων  

• Όσοι δικαιούχοι έχουν πραγματοποιήσει 

παρεμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ΕΤΠΑ είναι υποχρεωμένοι για τρία χρόνια μετά 

την τελική πληρωμή του έργου τους να διατηρούν 

την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. 



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 

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

 Email: infoepan@mou.gr  
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mailto:infoepan@mou.gr
mailto:infoepan@mou.gr
mailto:infoepan@mou.gr


 
 Δήμητρα Κυριακοπούλου  

Συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων.  

Τηλ. : 2310 883 141 

Mail : progtkm@central.tee.gr 


