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Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
(ΕΠΑνΕΚ) / ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

 
«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
Η Ταυτότητα του Προγράμματος 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που 

θα συνδέεται με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. 

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων 

επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα 

επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΑΝΕΡΓΟΙ 

• Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης. 

• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος). 

• Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές 

μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, 

Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. 

• Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον Προσωρινό κατάλογο 

δυνητικών δικαιούχων της Πράξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ' όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, 

καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

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

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

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

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

τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

• Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του 

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

την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 

προγραμμάτων κατάρτισης.  

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών 

σχημάτων, για κάθε δικαιούχο/ εταίρο ξεχωριστά. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

• Να είναι ενεργοί επιτηδευματίες (ατομική επιχείρηση)  χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής 

εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσης και στις περιπτώσεις ατομικών 

επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική 
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δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ' αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως 

και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα 

(αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015). 

• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

• Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές 

μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, 

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

4019/2011. 

• Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην Απόφαση με τον Προσωρινό κατάλογο 

δυνητικών δικαιούχων τους οποίους ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια 

της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη τη 

διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

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

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

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

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

τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

• Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του 

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

την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 

προγραμμάτων κατάρτισης.  

 

Διευκρινίζεται ότι ο όρος "μισθωτή εργασία" δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, 

για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από 

μισθωτή υπηρεσία (περίπτωση στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ). 

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών 

σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά. 

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του 
επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. 
 

Διευκρινίζεται ότι η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά 

σύσταση νέας επιχείρησης. 

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από 

τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις 

ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και 

Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

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. 

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 

προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων 

άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά 

σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών 

(π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι εξής: 

- Εξόρυξη μεταλλευμάτων, ορυχεία και λατομεία, υποστηρικτικές δραστηριότητες 

- Βιομηχανία τροφίμων και ποτοποιία 

- Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών 

- Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού και δραστηριότητες εκτύπωσης 
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- Βιομηχανία χημικών και πλαστικών 

- Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων 

- Παραγωγή γυαλιού και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων 

- Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή σχετικών προϊόντων 

- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικών προϊόντων 

- Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

- Κατασκευή μηχανημάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων 

- Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων, μουσικών οργάνων, παιχνιδιών και ιατρικών οργάνων 

- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, ατμού και κλιματισμού 

- Επεξεργασία λυμάτων και απορριμμάτων, δραστηριότητες εξυγίανσης 

- Κατασκευές κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 

- Μεταφορές και αποθήκευση 

- Έκδοση βιβλίων και λογισμικού 

- Παραγωγή βίντεο και σχετικές δραστηριότητες 

- Ραδιόφωνο 

- Τηλεπικοινωνίες 

- Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 

- Επεξεργασία δεδομένων και σχετικές δραστηριότητες 

- Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 

- Γραφιστικές και σχεδιαστικές υπηρεσίες, φωτογραφία 

- Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών και μέσων αεροπορικής μεταφοράς 

- Δραστηριότητες συσκευασίας 

- Πολιτιστική εκπαίδευση 

- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

- Δραστηριότητες βοήθειας και κοινωνικής μέριμνας 

- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
0 προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα κατανεμηθεί 

σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος, Α' Εξάμηνο 2016: 60% και 2ος κύκλος Β' Εξάμηνο του 2016: 40%). 

Η παρούσα Δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) 

και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Οι κατηγορίες δαπανών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Π/Υ 

1. 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής 

και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές 

κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

60% 

2. 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής 

υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης 

επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) 

8% 

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

4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
30% ΕΚΤ (χωρίς χρήση ρήτρας 

ευελιξίας) 

5. 
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 

μικρής κλίμακας 

40% (με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας) 

6. Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν) 30% 
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8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας  (ΝΘΕ) 24.000€ 

9. 
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για 

αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 
20% 

• Τα ποσοστά/ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά για 

κάθε κατηγορία δαπάνης και αφορούν στο συνολικό προϋπολογισμό του υποβαλλόμενου 

επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 (Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση 

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. 

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

και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω 

προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. 

• Η δαπάνη της Νέας Θέσης Εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι 

σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για 

όλους τους εταίρους. 

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

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.  

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. 
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα 

πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

της αίτησης χρηματοδότησης. 
 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% 

ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης.  

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα 

εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων η 17/03/2016 με καταληκτική 

ημερομηνία 27/04/2016. 
Σημειώνεται ότι η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά· ο φάκελος των δικαιολογητικών αποστέλλεται 

μετά τη φάση της αξιολόγησης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING A.E. 

στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr. 

 

Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς και η τηλεφωνική ή 

προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING Α.Ε., δεν επιφέρει  

καμία δέσμευση ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των ενδιαφερομένων. 


