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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» 
 

 
 
1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Δράσης;  
 
Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες 
κατηγορίες:   

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί 
(πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες  οι οποίοι θα 
διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση, για να συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους 
ή/και μισθωτούς. 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που 
ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως 
επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.  

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4- Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 

2. Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί ωφελούμενων για συνεργατικά σχήματα; 

Απάντηση: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργατικών σχημάτων με τη μορφή πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και οι επιτρεπτοί συνδυασμοί είναι οι εξής: 
1. Συνεργασίες μεταξύ ανέργων/ανέργων, μισθωτών/μισθωτών, ανέργων/μισθωτών εμπίπτουν 

στην Κατηγορία Δικαιούχων Α.  
2. Συνεργασίες μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μόνο (υφιστάμενων ατομικών επιχειρηματιών 

κατά την υποβολή) εμπίπτουν στην Κατηγορία Δικαιούχων Β. 
3. Συνεργασίες μεταξύ αυτοαπασχολούμενων (υφιστάμενων ατομικών επιχειρηματιών κατά την 

υποβολή) και ανέργων ή μισθωτών, εμπίπτουν στην Κατηγορία Δικαιούχων Α.  

Στα συνεργατικά σχήματα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι: 

1. 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. 

2. Οι συνεργαζόμενοι ωφελούμενοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια. 
3. 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. 

Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων, τα οποία κατά την υποβολή 
του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε με Σύμφωνο Συμβίωσης, είτε 
συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας). 
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Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις - ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων. 

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 

 
3. Ποια είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη Δράση για κάθε κατηγορία ωφελουμένων ; 

Απάντηση: 
Για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων (Άνεργοι,  μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι)  ο μέσος όρος 
του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 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.  
Επιπρόσθετα για την κατηγορία των ωφελούμενων με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού 
επιχειρηματία 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)  θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 40.000€. 
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι το μέσο εισόδημα επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 
2013 των ωφελούμενων με την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, θα εμπίπτει στην κατηγορία 
του οικογενειακού εισοδήματος. 
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
 

4. Ποιο ποσό αναφέρεται ως εισόδημα επιβολής εισφοράς στο εκκαθαριστικό σημείωμα; 
Απάντηση: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αναγράφεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού 
Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικού σημειώματος).  
 

   
 
5. Πού μπορώ να δω στο έντυπο Ε3 το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα; 
 

Απάντηση: Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων 
αναγράφεται στο πεδίο 551 του Ε3  
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6. Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης;  
 
Απάντηση: Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.7- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ)  
 
 
7. Ποιος είναι το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου;  
 
Απάντηση: Το ύψος του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι από 
5.000€ έως και 25.000€. Το ποσό των 25.000 € αυξάνεται εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο 
υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων 
ωφελούμενων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία 
τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης 
ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)  
 
8. Ποια είναι η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων; 

Απάντηση: Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων  επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι 
κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
 
9. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών; 
 
Απάντηση: Και για τις δύο Κατηγορίες Δικαιούχων (Α & Β), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου 
Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξής τους. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση 
Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ) 
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10.   Ποια είναι η περίοδος υποβολής των προτάσεων;   
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε τρείς (3) διαφορετικές περιόδους υποβολής οι οποίες 
είναι οι εξής: 
 

 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017  

 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017 

 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται 
προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. 
(βλ. Απόφαση Πρόσκλησης Σημείο 9) 
 
11.   Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε 
παραπάνω από μια περίοδο υποβολής; 

Απάντηση: Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και ΜΟΝΟ αίτηση 
χρηματοδότησης σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Β΄ Κύκλου της 
παρούσας Δράσης (επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων 
χρηματοδότησης) και σε μία ΜΟΝΟ από τις 13 περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) 
 

12. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν υποβάλει επιχειρηματικά σχέδια στον Α΄ Κύκλο για τους 
οποίους δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης/απόρριψης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον 
Β΄ Κύκλο της Δράσης;   

Απάντηση: ΜΟΝΟ δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που 
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης (ήτοι, έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης για τα 
εν λόγω επιχειρηματικά σχέδια), 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. 
Επομένως, όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν υποβάλει επιχειρηματικά σχέδια στον Α΄ Κύκλο, 
δύνανται να συμμετέχουν στον Β΄ Κύκλο της Δράσης, εφόσον κατά την υποβολή τους δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στις σταδιακές αποφάσεις ένταξης του Α΄ Κύκλου της Δράσης.  
Υπενθυμίζεται ότι η συμπερίληψη στον Προσωρινό Κατάλογο Δυνητικών   
Δικαιούχων δεν συνιστά απόφαση ένταξης.  

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
 
13.   Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων; 

Απάντηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους 
Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
(http://www.ependyseis.gr/mis). 
 
Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται  φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση 
της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και μόνον για τα 
επιχειρηματικά σχέδια που περιλαμβάνονται σε προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) 
 

14. Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;  
 
Απάντηση: Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν 
απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα από τα δύο στάδια 
(ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής δικαιολογητικών ένταξης). 
Τονίζεται ότι στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, οι δαπάνες του 
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επιχειρηματικού σχεδίου υποβάλλονται σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης χωρίς να ζητείται η 
ανάλυση της κάθε κατηγορίας σε επίπεδο μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
ένταξης που ορίζονται στο Παράρτημα IV, προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα ορίζεται στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο 
δυνητικών δικαιούχων ανά περίοδο υποβολής της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα 
επιχειρηματικά σχέδια.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) 
 
15. Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;  
 

Απάντηση: 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 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 του σχεδίου  (δηλαδή στο 100% του συνολικού 
οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου), χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης 
Επαλήθευσης δαπανών.  

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) 

 
16. Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα 
ανώτατα όρια δημόσιας χρηματοδότησης, μπορεί το επιχειρηματικό σχέδιο να ενταχθεί στη 
Δράση;  
 
Απάντηση: 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 
κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Παρά το γεγονός ότι οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το 
σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου και το σύνολο του κόστους αυτού αποτελούν αντικείμενο 
αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2  – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
 
 
17. Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τη Δράση;  
 
Απάντηση: Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, είναι δυνατόν να προκαταβληθεί έως το 40% του 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου, μετά από την  
έκδοση της απόφασης ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον 
δικαιούχο. 
Εναλλακτικά, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του 
ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (Escrow 
Account) προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, 
τιμολογηθείσες και πιστοποιηθείσες σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου. 
{βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & I.1.11.4 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕSCROW ACCOUNT)} 
 
18.   Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων; 

Απάντηση: Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Με τον όρο συστέγαση νοείται η 
εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ) 
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19. Από πότε μπορούν οι δικαιούχοι στην Κατηγορία Α να κάνουν έναρξη της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας;  

Απάντηση: Οι ωφελούμενοι της Κατηγορίας Α, μπορούν να προβούν στην έναρξη της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο, από την ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης μέχρι και την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης, όπου θα πρέπει ως 
δυνητικοί δικαιούχοι να προσκομίσουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Βεβαίωση 
έναρξης επιτηδεύματος. Επιλέξιμες ωστόσο, είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και έπειτα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 
(βλ. Παράρτημα IV - Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης) 

 
20. α) Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας με έδρα την οικία του; β) Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;  
 
Απάντηση:  α) Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της Δράσης είναι η οργάνωση της 
δραστηριότητάς τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (βλ. Κεφ. Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Ως εκ 
τούτου το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας (κύριας 
ή δευτερεύουσας) τους. Σημειώνεται ότι στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου, μπορεί να δηλωθεί η 
τωρινή έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε κατοικία. Εφόσον όμως 
συμπεριληφθεί το επιχειρηματικό σχέδιο σε προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων και μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει 
μεταβολή της έδρας του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Διευκρινίζεται ότι 
το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία 
όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.  
β) 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). Σημειώνεται όμως, ότι η αυτοτέλεια ενός 
επαγγελματικού χώρου μπορεί να τεκμηριώνεται και με κάτοψη/σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή 
με όποιο άλλο πρόσφορο νομιμοποιητικό έγγραφο (ακόμη και χωρίς να διαθέτει αυτόνομες παροχές 
κοινής ωφέλειας). 
(βλ. Κεφάλαια Ι.1.2 & Ι.1.6) 
 
21. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να έχει ο 
δικαιούχος/εταίρος της επιχορηγούμενης επιχείρησης, σχέση μισθωτής εργασίας; 
 
Απάντηση:  Οι ωφελούμενοι / δικαιούχοι του επιχειρηματικού σχεδίου δε δύνανται να έχουν και 
σχέση μισθωτής εργασίας κατά την υλοποίηση 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. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, το 
μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί να επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 
 
22. Επιτρέπεται η αλλαγή της κατηγορίας ωφελούμενου (ανέργου, μισθωτού ή 

αυτοαπασχολούμενου) που δηλώθηκε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού 
σχεδίου κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης;  

Απάντηση:  Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης 
χρηματοδότησης, η μεταβολή της ιδιότητας ως κατηγορίας ωφελούμενου καθώς και του/των 
φυσικού/ων προσώπου/ωφελούμενου/ων (ΑΦΜ) που δηλώθηκε/αν κατά την υποβολή. Για 
παράδειγμα και ενδεικτικά, επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε από άνεργο ή μισθωτό κατά την 
υποβολή στην Κατηγορία Δικαιούχων Α, δεν μπορεί να ενταχθεί στην Κατηγορία Δικαιούχων Β, κατά 
το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης μετά από αίτημα τροποποίησης της 
ιδιότητας του ωφελούμενου που υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης σε αυτοαπασχολούμενο και 
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το αντίστροφο. Επίσης ενδεικτικά, επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε από έναν άνεργο και έναν 
αυτοαπασχολούμενο στην κατηγορία Δικαιούχων Α, δεν μπορεί να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία 
Δικαιούχων Α, από δύο ανέργους. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.12.3– ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
 
23. Επιτρέπονται μεταβολές στην εταιρική σύνθεση της επιχορηγούμενης επιχείρησης; 

Απάντηση: Δεν επιτρέπονται, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης, 
ούτε η μεταβολή του αριθμού των εταίρων του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, ούτε η 
μεταβολή των φυσικών προσώπων/ωφελούμενων (ΑΦΜ) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του 
επιχειρηματικού σχεδίου, τόσο κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης όσο 
και καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.12.3– ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
 
24. Μετά την ένταξη στη Δράση, οι εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να αποκτήσουν μεταξύ τους 
συζυγική σχέση;  
 
Απάντηση: Ο χρόνος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Δράση ορίζεται ρητά στην 
Πρόσκληση της. Ειδικότερα, ως προς τη συζυγική σχέση 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).  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
25. Πώς αποδεικνύεται η μισθωτή εργασία (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αναγγελία πρόσληψης, 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα);  

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης, για τους 
υποβάλλοντες με την ιδιότητα του μισθωτού απαιτείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και 
βεβαίωση ενσήμων/απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα 
(ΙΚΑ), από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
(βλ. Παράρτημα ΙV - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης) 
 

26. Για δυνητικό ωφελούμενο, του οποίου η οικογενειακή κατάσταση άλλαξε το φορολογικό έτος 
2015 από άγαμη σε έγγαμη, το ανώτατο όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής 
εισφοράς της τριετίας (2013, 2014, 2015), βάσει ποιας οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται 
υπόψη;  

 
Απάντηση: Θα ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το φορολογικό έτος 
2015, ήτοι έγγαμη. Επομένως, το άνω όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς 
της τριετίας είναι 35.000€. Ο μέσος όρος θα είναι ίσος με το 1/3 του αθροίσματος των ατομικών 
εισοδημάτων για τα έτη 2013 και 2014 και του οικογενειακού του έτους 2015. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Παράρτημα V- 
Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης)    

 
27. Για δυνητικό ωφελούμενο του οποίου η οικογενειακή κατάσταση άλλαξε το φορολογικό έτος 
2015 από έγγαμη σε άγαμη, το ανώτατο όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής 
εισφοράς της τριετίας, βάσει ποιας κατηγορίας οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη;  

 
Απάντηση: Θα ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το φορολογικό έτος 
2015, ήτοι άγαμη. Επομένως, το άνω όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της 
τριετίας είναι 22.000€. Ο μέσος όρος θα είναι ίσος με το 1/3 του αθροίσματος των ατομικών 
εισοδημάτων για τα έτη 2013 και 2014 και του ατομικού του έτους 2015. 
 
Στην περίπτωση που η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το φορολογικό έτος 2015 
άλλαξε από έγγαμη σε άγαμη, αλλά έχει την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας, τότε θα εμπίπτει 
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στην κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Επομένως, το άνω όριο του μέσου όρου του 
εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας είναι 35.000€. Ο μέσος όρος θα είναι ίσος με το 1/3 
του αθροίσματος των οικογενειακών εισοδημάτων για τα έτη 2013 και 2014 και του ατομικού του 
έτους 2015. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Παράρτημα V- 
Διαδικασία και Κριτήρια αξιολόγησης)    

 
28. Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και 
ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση; 

Απάντηση: Όχι, στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενος συμμετέχει σε συνεργατικό σχήμα για 
τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχει διακόψει την υφιστάμενη ατομική 
επαγγελματική του δραστηριότητα, μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
ένταξης. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 

29. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό ή χονδρικό εμπόριο είναι επιλέξιμες στη 
Δράση; 

Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Σ’ αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το λιανικό και χονδρικό 
εμπόριο. 

 

30. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης είναι επιλέξιμες στη 
Δράση; 

Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Σ’ αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της εστίασης. 

 
31.   Ατομικός επιχειρηματίας ο οποίος διέκοψε την ατομική του επιχείρηση πριν την 01/01/2017 
και συγκεκριμένα στις 31/12/2015 δύναται να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με την ιδιότητα 
του ανέργου ή μισθωτού; Εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί συμμετοχής σε άλλη 
επιχείρηση από την 01/01/2015;  

Απάντηση: Μπορεί να συμμετέχει στη Δράση στην κατηγορία ωφελούμενων με την ιδιότητα του 
ανέργου ή του μισθωτού. Δεν εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί συμμετοχής σε άλλη 
επιχείρηση. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 

 
32. Ωφελούμενος που συμμετείχε ως εταίρος σε εταιρεία από το 2014 έως τα μέσα του 2015 
μπορεί να συμμετάσχει ως άνεργος στη Δράση; 

Απάντηση: Οι ωφελούμενοι πρέπει να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να 
μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυρίαρχη 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 ή σε 
Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο 
περιορισμό. Επομένως, βάσει του περιορισμού που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Δράσης (κεφ. Ι. 
1. 4), ο ως άνω άνεργος ΔΕΝ μπορεί να ενταχθεί στη δράση. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 

 
33. Δικαιούχος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όμως συμμετέχει ως εταίρος σε 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;  
 
Απάντηση: Όχι δε μπορεί να υποβάλλει. Και στις δύο κατηγορίες Α’ και Β’ οι δικαιούχοι θα πρέπει 
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 



Συχνές Ερωτήσεις για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος» 

 

9 

 

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.   
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
34. Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλες δράσεις;  
 
Απάντηση: Οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα θα πρέπει 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. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
35.   Ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός από το 2007 με την ειδικότητα του Λογιστή. 
Παράλληλα, από το 2015 διατηρεί ατομική επιχείρηση (Συμβουλευτικών Υπηρεσιών). Σε ποια 
κατηγορία ωφελουμένων θα μπορούσε να λάβει μέρος; 

Απάντηση: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ως υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, 
εφόσον δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του (τίτλο 
σπουδών) ΚΑΔ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης των υφιστάμενων ατομικών 
επιχειρηματιών (αυτοαπασχολούμενων). 
Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος 
να είναι και μισθωτός. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
 

36.   Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας (αυτοαπασχολούμενος) που δεν έχει σχέση μισθωτής 
εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης, δύναται να αποκτήσει σχέση μισθωτής εργασίας για το 
διάστημα μετά την υποβολή και μέχρι την καταληκτική προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών 
ένταξης ή/και ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων από τον ΕΦ (ημερομηνία συμμόρφωσης 
με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης); 

Απάντηση: Είναι επιτρεπτό, καθώς το εν λόγω διάστημα δεν αποτελεί περίοδο υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
 
37. Ενδιαφερόμενος ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση ως 
άνεργος/μισθωτός, μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και έως την  προσκόμιση των 
δικαιολογητικών ένταξης στη δράση, εφόσον εγκριθεί, μπορεί να δουλέψει ως μισθωτός;   
 
Απάντηση: Εφόσον ο άνεργος/μισθωτός πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη 
δράση δεν εξετάζεται η απασχόληση στο μεσοδιάστημα από την υποβολή έως την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών ένταξης. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
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38. Δυνητικός δικαιούχος έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων με απόφαση ένταξης το έτος 2012. Μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο στο 
πλαίσιο της εν λόγω Δράσης; 

Απάντηση:  Εφόσον η απόφαση ένταξης είναι εντός του έτους 2012 μπορεί να υποβληθεί 
επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς δεν έχει 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). 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
 

39. Μισθωτός μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ιδρύει την επιχείρηση μαζί με 
άνεργο (συνεργατικό σχήμα), αλλά συνεχίζει να είναι μισθωτός. Μέχρι πότε μπορεί να διακόψει 
την ιδιότητα του μισθωτού; 

Απάντηση: Θα πρέπει, από την ημερομηνία έκδοσης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων 
έως και την ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης, να έχει διακόψει την εργασιακή 
σχέση του μισθωτού. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών θα ξεκινάει εφόσον πληρούνται όλες 
οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 

 
40. Μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας με: 

i. έναρξη την 2/1/1996 ο οποίος δε διέθετε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, 

τον οποίο πρόσθεσε την 1/1/2007; 

ii. έναρξη την 2/1/1996 ο οποίος διέκοψε την δραστηριότητά του στις 10/11/2005  και έκανε  

επανέναρξη στις 2/2/2007 χωρίς να διαθέτει συναφή και επιλέξιμο ΚΑΔ; 

iii. έναρξη την 6/3/1995, χωρίς επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, διέκοψε την 

δραστηριότητα του 31/12/2005 και έκανε επανέναρξη 1/6/2007 με επιλέξιμο και συναφή με 

τη ειδικότητα ΚΑΔ; 

iv. έναρξη την 6/3/1995, χωρίς επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, ο οποίος 

διέκοψε την δραστηριότητα του στις 31/5/2006 και έκανε επανέναρξη 1/6/2007, με 

επιλέξιμο και συναφή με τη ειδικότητα ΚΑΔ; 

v. έναρξη εντός του 1996, σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ, ο οποίος 

διέκοψε το 2007 και έκανε επανέναρξη το 2008 με επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα 

του ΚΑΔ; 

vi. έναρξη εντός του 2007, σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ; 

 

Απάντηση:  
i. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο δικαιούχος θα πρέπει μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιείται συνεχόμενα ως ατομικός 
επιχειρηματίας σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του (τίτλο 
σπουδών) ΚΑΔ. Συνεπώς δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Δράση.  

ii. Ομοίως με την απάντηση i. 
iii. Μπορεί να συμμετέχει, καθότι δραστηριοποιείται συνεχόμενα, μετά την 1/1/2006 σε επιλέξιμο 

και συναφή ΚΑΔ, εφόσον πληρούται το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της πρόσκλησης. 
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του βαθμολογούμενου κριτηρίου Β2 θα ληφθεί υπόψη η 
πρώτη έναρξη, ήτοι 5/3/1995. 

iv. Δεν μπορεί να συμμετέχει, καθότι δεν δραστηριοποιείται συνεχόμενα, μετά την 1/1/2006 σε 
επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ.  

v. Δεν μπορεί να συμμετέχει, καθότι δεν διαθέτει συνεχόμενη δραστηριότητα σε επιλέξιμο και 
συναφή ΚΑΔ μετά την 1/1/2006. 

vi. Μπορεί να συμμετέχει, εφόσον πληρούται το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της 
πρόσκλησης. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
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41. Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά την έκδοση του προσωρινού καταλόγου 
δυνητικών δικαιούχων δεν πληρούν τις κάτωθι τυπικές προϋποθέσεις: i) ύπαρξη 
υποκαταστήματος, ii) στέγαση σε οικία, iii) συστέγαση, iv) μη επιλέξιμοι ΚΑΔ.  

α) Μέχρι πότε είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με την Πρόσκληση της Δράσης;  
β) Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των εν λόγω επιχειρηματικών σχεδίων; 

Απάντηση: α) Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες 
(αυτοαπασχολούμενοι) πρέπει 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. Επομένως, για την (i) περίπτωση θα έπρεπε να είχαν 
συμμορφωθεί πριν την έναρξη της περιόδου υποβολής στην οποία υποβάλουν, άρα δεν είναι 
επιλέξιμες. 
Στις περιπτώσεις ii, iii, iv, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί έως και την 
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και τυχόν ζητούμενων συμπληρωματικών 
στοιχείων από τον ΕΦ.  
β) Το σύνολο των δαπανών είναι επιλέξιμο από την ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης και μετά.   
(βλ. Κεφάλαιο I.1.2-– ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και Ι.1.6- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 
42. Μετά την τελική πληρωμή του έργου, επιτρέπεται η μεταφορά του τόπου υλοποίησης εκτός 
Νομού και εντός Περιφέρειας; Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής επιτρέπεται η μεταφορά του 
τόπου υλοποίησης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εντός της Αττικής; 

Απάντηση: Οι δικαιούχοι των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα υπαχθούν στη παρούσα δράση, 
θα πρέπει για ένα (1) έτος {δύο (2) έτη στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας}, μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης να μην προβούν στη 
μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της περιοχής (Περιφέρειας) του 
προγράμματος, επί ποινής επιβολής επιστροφής της επιχορήγησης, πλέον τόκων και μέχρι πλήρους 
εξοφλήσεως, σύμφωνα και με το άρθρο 71 του Κανονισμού 1303/2013. Άρα επιτρέπεται η μεταφορά 
της έδρας της επιχείρησης εντός της ίδιας Περιφέρειας. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.14.2 - Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων) 

 
43. Ωφελούμενος ο οποίος είχε κάνει κατά το παρελθόν έναρξη και διακοπή ατομικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και τώρα είναι άνεργος, είναι επιλέξιμος; 

Απάντηση: Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου πρέπει 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. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) 
 

44. Η καταχώρηση των δαπανών πρέπει να γίνεται με επιμέρους ανάλυση (π.χ. δαπάνη 
ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κτλ) ή με γενικό τίτλο, χωρίς περιγραφές; 

Απάντηση: Στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης  
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος» οι δαπάνες 
του επιχειρηματικού σχεδίου υποβάλλονται σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης χωρίς να ζητείται η 
ανάλυση της κάθε κατηγορίας σε επίπεδο μεμονωμένης δαπάνης/τιμολογίου. 
Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα 
από τα δύο στάδια (ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής 
δικαιολογητικών ένταξης).  
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.). 
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(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & Ι.1.8- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 
45. Τα ποσά προηγούμενης ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να θεωρηθούν 
επιλέξιμες δαπάνες;  
 
Απάντηση: Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης 
του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δαπάνη προηγούμενων οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν 
μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση.  
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)  
 
46. Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω της Δράσης μπορεί να είναι μεταχειρισμένος; 
 
Απάντηση: Όχι, είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο 
εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της 
επιχείρησης κι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της επιλεξιμότητας της εν 
λόγω κατηγορίας δαπάνης. Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης παγίων 
στοιχείων, τα οποία έχουν αγορασθεί μεταχειρισμένα, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης. 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 
 
47. Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιδοτηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με 
τον δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου;  
 

Απάντηση: 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 σε σχέση με τον προσληφθέντα.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)  
 
48. Μπορεί δικαιούχος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης, αλλά 
το επιχειρηματικό σχέδιο του να αφορά μόνο στους επιλέξιμους;  
 
Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποκλειστικά και μόνο επιλέξιμους και συναφείς 
ΚΑΔ, καθ΄ολη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
49. Ανάλυση ΚΑΔ: Αν έχω τον ΚΑΔ 16.21 έχω δικαίωμα υποβολής ή κατά την υποβολή πρέπει να 
έχω τη μέγιστη δυνατή ανάλυση (π.χ. 16.21.11;)  
 
Απάντηση: Ατομικός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 16.21 έχει δικαίωμα υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης, καθότι ο συγκεκριμένος ΚΑΔ συμπεριλαμβάνει στην ανάλυση του 
επιλέξιμους ΚΑΔ σε τριτοβάθμιο επίπεδο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
πρόσκλησης και οι οποίοι μπορούν να δηλωθούν ως επιλέξιμοι ΚΑΔ υφιστάμενης ατομικής 
επιχείρησης, κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης. 
Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως κατηγορίας δικαιούχου θα πρέπει να ισχύει το εξής: Στα στοιχεία 
του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στην δραστηριότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ) θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, 
προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συνάφειας του ΚΑΔ με τον τίτλο σπουδών του 
δικαιούχου. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί 
οι ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και επομένως οι δικαιούχοι της δράσης θα 
πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
 



Συχνές Ερωτήσεις για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος» 

 

13 

 

50. Είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την ολοκλήρωση του 
επιχειρηματικού σχεδίου και ποιες είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα 
κάνουν χρήση της Κατηγορίας Δαπάνης 8 – Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας;  
 

Απάντηση: Όχι δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την 
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι δικαιούχοι των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια θα 
υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να μην διακόπτουν την επένδυση / 
λειτουργία της επιχείρησης και για ένα (1) έτος (δύο (2) έτη στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης και με 
κύρωση την υποχρέωση επιστροφής της συνεισφοράς, πλέον τόκων και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. 

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.14.2 -ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ)  

 
51. Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, κάτοχος δύο τίτλων σπουδών, ο οποίος ασκεί και τις 
δύο αντίστοιχες δραστηριότητες, μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που να αφορά και 
στις δύο δραστηριότητες;  
 

Απάντηση: Ναι μπορεί να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο να είναι στο σύνολο του 
συναφές, και με τις δύο ειδικότητες (τίτλους σπουδών) που διαθέτει ο δυνητικός δικαιούχος. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.  

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)  
 
52. Για το επάγγελμα των γιατρών ποιά ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη του πτυχίου ή της 
ειδικότητας; 
 
Απάντηση:  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση λαμβάνεται υπόψη  το πρώτο 
πτυχίο που θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995. 
 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)  
 
53.  Γιατρός ενδιαφέρεται για τη δημιουργία υποκαταστήματος. Η ενέργεια αυτή είναι επιλέξιμη;  
 
Απάντηση: ‘Όχι η ενέργεια αυτή δεν είναι επιλέξιμη. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας Α’ θα πρέπει 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.  
 
Οι δικαιούχοι της κατηγορίας Β’ θα πρέπει 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.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
54. Μια υφιστάμενη επιχείρηση με ΚΑΔ 69.10 μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη 
Δράση; 
 
Απάντηση: Ο ΚΑΔ 69.10, στην ανάλυση του συμπεριλαμβάνει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ (π.χ. στον ΚΑΔ 
69.10, δεν είναι επιλέξιμοι στην Δράση οι ΚΑΔ 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, ΚΑΔ 
69.10.19.01 Υπηρεσίες Ασκούμενου Δικηγόρου, 69.10.19.02 υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή, 
μεταξύ άλλων).   
Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση για να είναι επιλέξιμο το υποβληθέν επιχειρηματικό 
σχέδιο, η υφιστάμενη επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής ως  ΚΑΔ 
του επιχειρηματικού σχεδίου τον/τους υποκείμενο/ους ΚΑΔ του δευτεροβάθμιου ΚΑΔ 69.10 που 
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είναι επιλέξιμος/οι (π.χ. τον ΚΑΔ 69.10.11 «Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου») και η συγκεκριμένη ανάλυση στον/ους 
επιλέξιμο/ους ΚΑΔ σε τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο επίπεδο, θα πρέπει να αποτυπώνεται στο 
αντίστοιχο έγγραφο της Δ.Ο.Υ κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης. 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο δυνητικός δικαιούχος πρέπει να δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ επιλέξιμο και 
συναφή με την ειδικότητα του, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης, θα πρέπει να έχουν καταργηθεί 
οι ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και επομένως οι δικαιούχοι της δράσης θα 
πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Επίσης, στα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά 
στην δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ), θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ στη 
μέγιστη δυνατή ανάλυση,  προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση της συνάφειας του ΚΑΔ με 
τον τίτλο σπουδών (ειδικότητα) του δικαιούχου. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
55. Ειδικότητες όπως π.χ. του μηχανικού ή του δικηγόρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους 
αντίστοιχους ασφαλιστικούς τους φορείς, αλλά δεν έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου;  
 
Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλει και να ενταχθεί κάποιος στη Δράση με την 
ιδιότητα του ανέργου αποτελεί να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 
υποβολή της αίτησης. Αρμόδιος φορέας για τις προϋποθέσεις εγγραφής στα μητρώα ανέργων του 
είναι ο ΟΑΕΔ.  Σύμφωνα με αντίστοιχες διευκρινίσεις του ΟΑΕΔ:  
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν 
ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». 
Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία 
ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο 
μητρώο ανέργων του Οργανισμού από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης και μετά. Αντίθετα, δεν 
μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού όσοι εκ των ανωτέρω έχουν 
προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των 
παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας”. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
56. Ενδιαφερόμενος, στου οποίου την ατομική επιχείρηση συμμετείχε για πρακτική άσκηση 
ωφελούμενος του Προγράμματος Κατάρτισης "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 
ανέργους νέους έως 29 ετών" και έπειτα τον προσέλαβε για άλλους 6 μήνες λαμβάνοντας 
επιχορήγηση για τις ασφαλιστικές του εισφορές για το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, 
μπορεί να συμμετάσχει στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης»; 
 
Απάντηση: Ο ΟΑΕΔ με την με Α.Π. 110116-27/12/2013 απόφαση, προκήρυξε το «Πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα 
"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" ή “Επιταγή Εισόδου στην 
αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού”», στην οποία 
δικαιούχοι ήταν επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις ένταξης εκδόθηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από 
την 1/1/2014, συνεπώς, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ενταχθεί ως ατομική επιχείρηση στο ως άνω 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μετά το 2013, εμπίπτει στον περιορισμό ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα μετά την 1/1/2013. 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
57. Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 έως σήμερα με κύριο και 
μοναδικό ΚΑΔ τον δευτεροβάθμιο 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών. Επιθυμεί να έχει ως ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου τον επιλέξιμο 
και συναφή ΚΑΔ 71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού. Κρίνεται ότι πληρείται η 
προϋπόθεση στο σημείο 7 για την Κατηγορία Δικαιούχων Β; 
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Απάντηση: Ναι. Η επιχείρηση, εφόσον διέθετε τον 71.12 από το 2005, θεωρείται ότι 
δραστηριοποιείται συνεχόμενα από το 2006 και μετά στον επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ 71.12.11. 
Επισημαίνεται ότι η ανάλυση του ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου τόσο στην αίτηση ηλεκτρονικής 
υποβολής, όσο και στο έγγραφο της Δ.Ο.Υ κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών, πρέπει να 
αποτυπώνεται στο επιλέξιμο τριτοβάθμιο επίπεδο.  
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
58. Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 έως σήμερα με κύριο και 
μοναδικό ΚΑΔ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, του οποίου η ανάλυση σε τριτοβάθμιο και 
τεταρτοβάθμιο περιλαμβάνει και μη επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ, θα πρέπει να δηλώσει κατά 
την υποβολή όσους υποκείμενους τριτοβάθμιους ή/και τεταρτοβάθμιους επιλέξιμους και 
συναφείς επιθυμεί να έχει ως ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου; Πότε πρέπει να διακόψει τον μη 
επιλέξιμο δευτεροβάθμιο; 
 

Απάντηση: Ναι. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ορίζονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Στα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και 
ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στη δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ), θα πρέπει 
να αναγράφεται ο ΚΑΔ σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση, όπως και στην αποτύπωση των ΚΑΔ 
στο έγγραφο της ΔΟΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να συμπεριληφθεί και μη 
επιλέξιμος ΚΑΔ. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ανάλυση του ΚΑΔ διευκολύνει την αξιολόγηση της 
συνάφειας του ΚΑΔ με τον τίτλο σπουδών του δικαιούχου. 
 
Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει στο βήμα ΙΙ ΚΑΔ Επιλέξιμης Δραστηριότητας 
Επιχειρηματικού Σχεδίου να δηλωθούν μόνο επιλέξιμοι και συναφείς ΚΑΔ τριτοβάθμιας ή/και 
τεταρτοβάθμιας ανάλυσης (επιπέδου ψηφίων 6 ή/και 8). 
Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν 
καταργηθεί οι ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς, ήτοι ο μη επιλέξιμος δευτεροβάθμιος 
στην εν λόγω περίπτωση και να έχει ολοκληρωθεί η προσθήκη των επιλέξιμων ΚΑΔ 
δραστηριοτήτων (εξειδίκευση) όπως αυτοί θα έχουν δηλωθεί στο πεδίο ΚΑΔ Επιλέξιμης 
Δραστηριότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου (βήμα ΙΙ). 
 
(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 
59. Δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει στις 27/7/2017 στο πλαίσιο της 1

ης
 περιόδου υποβολών, 

αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία 
στην κατηγορία Δικαιούχων Β. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο Δυνητικός δικαιούχος 
περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
ένταξης διαπιστώνεται ότι έχει προβεί σε αναδρομική έναρξη στη ΔΟΥ στις 26/7/2017 
(ημερομηνία έκδοσης εγγράφου) με αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης ατομικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας την 3/7/2017. Ο δυνητικός δικαιούχος είναι επιλέξιμος στη 
Δράση;  
 
Απάντηση: Όχι. Εφόσον από το έγγραφο της ΔΟΥ προκύπτει ότι ο δυνητικός δικαιούχος προέβη σε 
έναρξη ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με αναδρομική ημερομηνία, τότε ως ημερομηνία 
έναρξης λαμβάνεται υπόψη η 26/7/2017 (ημερομηνία έκδοσης εγγράφου) και όχι η 3/7/2017. Κατά 
συνέπεια δεν πληρούται ο όρος συμμετοχής στη Δράση «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», ήτοι 5/7/2017 για την 1

η
 περίοδο υποβολών. 

 

Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν 
τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης και 
των Παραρτημάτων της. 


