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ΘΕΜΑ:  Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων  για τη δράση 8.iii.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005(Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4605/2019». 

3. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

4. H υπ. αριθμ. 18/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχτηκαν 
ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2019-2023. 

5. Η υπ. αριθμ. 32672/ΕΥΘΥ329/23-3-2015 (ΦΕΚ 715/Β/24-4-15) Υπουργική Απόφαση, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 . 

mailto:ilampropoulou@mou.gr
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6. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542.final/23.05.2014. 

7. Η Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2014) 10166/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του 
Ε.Π. «Πελοπόννησος» CCI 2014GR16M2OP008 όπως ισχύει. 

8. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει. 

9. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα 
καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

10. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1081/2006. 

11. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2016/C 262/01). 

12. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες 
κρατικές ενισχύσεις. 

13. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας. 

14. Η Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μάιου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003). 

15. Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

16. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

17. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. 3357/Ε.Υ.Σ./1338/27.01.2011 με θέμα : «Στοιχεία συστήματος για τον 
έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

18. Η με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ/10106/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
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Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.»» (ΦΕΚ 
5968/Β/31.12.2018). 

19. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση». 

20. Η με αριθ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το  αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

21. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους 
φορείς που εμπλέκονται στην χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020». 

22. Το με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες και Παρότρυνση 
Τήρησης Διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων». 

23. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα : 
«Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή 
των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

24. Το άρθρο 33 του Ν. 4538/2018 (Α’85), με το οποίο τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 
4314/2014 (Α’265) και δίδεται η δυνατότητα στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) να ορίσουν ως Ενδιάμεσο 
Φορέα, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ). 

25. Ο Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση 
της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40. 

26. Η υπ’ αριθμ. 4224/31.12.2019 (ΦΕΚ 92/Β’/27.01.2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 
με την οποία ορίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για Πράξεις Κρατικών 
Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

27. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 26 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014» του Ν. 4605/2019. 

28. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και 
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

29. Tο υπ’ αρ. 5231/ 18-01-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, 
ΚΑΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013). 

30. Η με αρ. πρωτ. 439950/30-12-2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Πελοπόννησος 
2014-2020 με την οποία εγκρίθηκαν - μέσω της 72ης Γραπτής Διαδικασίας – η εξειδίκευση, η 
μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

31. Το με αριθ. πρωτ. 15952 /ΕΥΚΕ 215/15-02-2022 έγγραφο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με 
θέμα: «Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης για τη δράση 8.iii.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης 
επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους ” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020», με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την 
προκήρυξη της δράσης. 

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62473/23-02-2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση 8.iii.1. “ Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 
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Πελοποννήσου από ανέργους” στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
2014-2020». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την έγκριση του αρχείου ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τη δράση 8.iii.1. “ Ενίσχυση της 

ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους”, με σκοπό την 

αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης και των 

παραρτημάτων της όπως επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου www.eydpelop.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr , και του Ε.Φ. www.efepae.gr  

& www.diaxeiristiki.gr  .   

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου  

 

Παναγιώτης Νίκας 

 

 

Συνημμένα: 

Αρχείο ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  

 

Κοινοποίηση: 

• Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

• Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΕΑΣ 

• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 

• Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 

• Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) 

• Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων 

Νήσων 

 

Εσωτερική Διανομή : 

• Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

• Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου  

• Μονάδες ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου 

http://www.eydpelop.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.diaxeiristiki.gr/
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ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ  

ΤΟΥ ΠΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 - 2020 

 

8.iii.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου από ανέργους» 

 

 

1. Πως θα υλοποιηθεί η δράση ; 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης θα χρησιμοποιηθεί το κατ’ αποκοπή απλοποιημένο κόστος. 

Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι δικαιούχοι, που θα επιλεγούν 

κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης 

κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της και έχει βασιστεί στα ιστορικά δεδομένα για δαπάνες 

οι οποίες, ενδεικτικά, είναι: 

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,  

2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου,  

3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.),  

4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός 

και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική 

ιστοσελίδα, κλπ.), 

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,  

6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,  

7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης,  

8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού. 

 

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης 

ανέρχεται σε 14.800,00 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

 

✓ πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε 

κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο 

ορόσημο) , 

✓ δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη 

της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών (2ο ορόσημο), 

✓ τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της 

επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών (3ο ορόσημο). 
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2. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο στάδιο 

της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων  ; Απαιτείται η προσκόμιση εξοφλημένων 

λογαριασμών ύδρευσης, τηλεφωνίας, ενέργειας; 

 

Στο στάδιο της υλοποίησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων δεν απαιτείται η προσκόμιση 

μεμονωμένων παραστατικών υλοποίησης και εξόφλησης δαπανών (π.χ. τιμολόγια, 

λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το εκάστοτε 

Αίτημα Ελέγχου ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, της 

Πρόσκλησης. 

 

Η διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης των ενταγμένων πράξεων περιγράφεται 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 11 της Πρόσκλησης της Δράσης.   

 

3. Δύναται να χρηματοδοτηθεί επιχείρηση με έδρα στην Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

υποκατάστημα εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ; 

 

Κύριος στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων για την έναρξη της άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Στο Κεφάλαιο 4 « ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιγράφονται 

αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, όπου μεταξύ αυτών αναφέρεται ότι : 

α/α   8 :  Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

α/α 9 : Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.  

 

Σε κάθε περίπτωση η επιχορηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να πληροί 

το σύνολο των προϋποθέσεων της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.  

 

4. Υπάρχει ποσόστωση ή κάποιο πλαφόν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ; 

 

Δεν προβλέπεται ποσόστωση ή πλαφόν δαπανών στην παρούσα δράση. 

Για την υλοποίηση της δράσης χρησιμοποιείται το κατ’ αποκοπήν απλοποιημένο κόστος. 

Τα σημεία ελέγχου υλοποίησης της πράξης παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 11 της 

αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης και στα σχετικά παραρτήματα (Παράρτημα V : 

Δικαιολογητικά Πιστοποίησης). 
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5. Απαιτείται να προσκομιστεί και φυσικός φάκελος δικαιολογητικών ; 

 

ΟΧΙ, οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με 

την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση 

της δράσης. 

 

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφάλαια 8 και 9 της αναλυτικής πρόσκλησης 

της δράσης. 

 

6. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία πως υποβάλλονται αυτά ; 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή απαιτηθούν επιπλέον διευκρινήσεις στα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά αυτές δύναται να ζητηθούν από τον ΕΦΔ και τα οποία 

υποχρεούται να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ ο δικαιούχος εντός δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του από τον ΕΦΔ. 

 

Υπογραμμίζεται ότι, σε περιπτώσεις ελλείψεως δικαιολογητικών, για να γίνουν αυτά 

αποδεκτά, θα πρέπει να επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ το αργότερο εντός της ανωτέρω 

ταχθείσας προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.  

 

Τα εν λόγω συμπληρωματικά δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή, από 

τον δικαιούχο, στο πεδίο του ΠΣΚΕ «ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων που ζητούνταν έως την ανωτέρω προθεσμία, 

η αίτηση χρηματοδότησης προωθείται προς Αξιολόγηση με τα υπάρχοντα στοιχεία.  

 

7. Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου; Ποιο είναι το 

ποσοστό ενίσχυσης ; Μπορεί δικαιούχος επιχείρηση να αιτηθεί ποσό διαφορετικό των 

14.800,00€ 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου 

ποσού ύψους 14.800,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% Δημόσια Επιχορήγηση.  

Στην αίτηση συμμετοχής της δράσης ο δικαιούχος δεν μπορεί να αιτηθεί ποσό διαφορετικό 

των 14.800,00€. 

 

 

 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
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8. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από δύο ανέργους για δημιουργία επιχείρησης το 

αιτούμενο ποσό ενίσχυσης διπλασιάζεται εφόσον αυτοί μετέχουν από 50% έκαστος; 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου 

ποσού ύψους 14.800,00€. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να διαφοροποιηθεί σε καμία 

περίπτωση. 

 

Σύμφωνα με την προϋπόθεση α/α 12 του Κεφαλαίου 4 της αναλυτικής πρόσκλησης της 

δράσης οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται :  

Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από 

τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: 

• Ατομική Επιχείρηση 

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) 

• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) 

• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 

• Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.  4430/2016 
(Α΄32) 

Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού 
προσώπου ορισμένης μόνο μορφής, ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη 
μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση 

Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι - 
μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού 
πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, 
κατέχουν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της 
επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 
4430/2016 (Α΄ 32). 

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

9. Ποια είναι η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων ; 

Δύναται να δοθεί παράταση υλοποίησης; 

 

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα 

(12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις 

επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από 

αυτή της έναρξης εργασιών. 

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων δεν προβλέπεται για την παρούσα δράση.  
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10. Μπορεί ένας δυνητικός δικαιούχος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας με έδρα την οικία του; Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος; 

 

Δεν επιτρέπεται η έδρα της επιχείρησης να χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ως 

κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να 

είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 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). 

 

11. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να έχει ο 

δικαιούχος / εταίρος της επιχορηγούμενης επιχείρησης, σχέση μισθωτής εργασίας; 

 

Ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να  απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη 

επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της δράσης μέχρι και τον τελικό έλεγχο. 

 

12. Μπορεί να εκταμιευθεί ποσό δόσης διαφορετικό από τα οριζόμενα στην πρόσκληση;  

 

ΟΧΙ, το ποσό κάθε δόσης που θα εκταμιευθεί κατόπιν της θετικής πιστοποίησης είναι το 

οριζόμενο στην Πρόσκληση :  

• Πρώτη δόση : 4.000,00€, 

• Δεύτερη δόση : 5.400,00€, 

• Τρίτη δόση : 5.400,00€. 

 

13. Δυνητικός δικαιούχος πληροί την προϋπόθεση δελτίου ανεργίας κατά την 

δημοσίευση της πρόσκλησης και υποβάλλει αίτηση στη δράση. Μπορεί να εργάζεται ως 

μισθωτός στο διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 

μέχρι την έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ; 

 

Ναι μπορεί, εφόσον πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ διαθέτει και πάλι κάρτα 

ανεργίας. 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης 

οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους. 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι να είναι άνεργοι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και κατά την προηγούμενη της 

ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.  
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14. Σε περίπτωση εταιρικού σχήματος βαθμολογείται η διάρκεια ανεργίας καθώς και τα 

πτυχία οποιουδήποτε εταίρου ή του ανέργου κατά την υποβολή της αίτησης; 

 

Στο Κεφάλαιο 4 της αναλυτικής πρόσκλησης ορίζονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι της 

δράσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης (ανεργία/πτυχίο) αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον 

δικαιούχο της δράσης. 

 

15. Δικαιούχος ο οποίος ήταν άνεργος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης της δράσης αλλά δεν είχε ενεργό δελτίο ανεργίας μπορεί να υποβάλλει 

πρόταση στη δράση; 

 

Όχι, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης 

δραστηριότητας στη ΔΟΥ.  

 

16. Κατά τον πρώτο έλεγχο, με ποσό δόσης 4.000€, θα πρέπει η επιχείρηση να λειτουργεί 

κανονικά; Δηλαδή να εξυπηρετεί πελάτες ή αρκεί να είναι σε αρχικό- κατασκευαστικό 

στάδιο;  

 

Στο Κεφ. 4 της δράσης ορίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να κάνουν έναρξη 

δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 

και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων 

(αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Τα παραδοτέα για το πρώτο αίτημα επαλήθευσης 

ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της σχετικής πρόσκλησης. Στο σύνολο των αιτημάτων 

επαλήθευσης η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει ότι λειτουργεί σε αυτοτελή 

επαγγελματικό χώρο, κάτι το οποίο είναι βασική προϋπόθεση της δράσης (ενότητα 11.1.2 

επαλήθευση έργων). 

 

17. Σε περίπτωση δύο (2) ανέργων εταίρων με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος , μπορεί 

να βαθμολογηθεί ο ένας για το πτυχίο και ο άλλος για την ανεργία, εφόσον κατά τη 

δημοσίευση της πρόσκλησης και πριν την έναρξη δραστηριότητας ήταν και οι δύο (2) 

άνεργοι; 

 

Σύμφωνα με την προϋπόθεση α/α 12 του Κεφαλαίου 4 της αναλυτικής πρόσκλησης της 

δράσης οι δυνητικοί δικαιούχοι των επιλέξιμων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι - μέλη 

που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, 

είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν 

τουλάχιστον το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της 
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επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 

4430/2016 (Α΄ 32). 

 

Εκ του ανωτέρω δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση από δύο ανέργους εταίρους όπου 

αμφότεροι να κατέχουν ποσοστό συμμετοχής 50%. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να 

υποβληθεί πρόταση για ίδρυση επιλέξιμης μορφής επιχείρησης από δύο ή περισσότερους 

ανέργους με την προϋπόθεση ότι ο ένας εξ αυτών θα  κατέχει τουλάχιστον το 51% του 

εταιρικού μεριδίου και θα είναι οι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, πλην των 

συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32). 

 

Tα αξιολογούμενα κριτήρια   «Διάρκεια Βεβαιωμένης Ανεργίας» και  «Σπουδές σε σχετικές 

δραστηριότητες», αφορούν στο διάστημα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης και αξιολογούνται  αποκλειστικά  για τον δικαιούχο (άνεργο) που πληροί την 

ανωτέρω προϋπόθεση. 

 

18. Δικαιούχος έχει κάνει έναρξη  δραστηριότητας στην εφορία ως αγρότης ειδικού 

καθεστώτος πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης και παράλληλα είναι κάτοχος ενεργού 

δελτίου ανεργίας κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης. Μπορεί να υποβάλλει αίτηση 

στο πρόγραμμα; 

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 της αναλυτικής πρόσκλησης 

της δράσης θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή 

περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και 

συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δράση. 

 

Εκ των σχετικών προϋποθέσεων προβλέπεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει :  

α/α 5 : Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων 

αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). 

α/α 6 : Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα VII. Οι εν 

λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 

σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι μόνο επιλέξιμοι. 

 

Συνεπώς δυνητικός δικαιούχος ο οποίος έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πριν τη 

δημοσίευση της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμος στη δράση, ανεξαρτήτως 

δραστηριότητας. 

ΑΔΑ: 96ΔΜ7Λ1-ΞΗΡ



 

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 22 132 Τρίπολη 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711, 

www.eydpelop.gr  

Σελίδα 8 από 8 

 

19. Ποιες είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης; Πέρα του 12μήνου που 

αναφέρεται στην πρόσκληση δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης για 

κάποιο χρονικό διάστημα; 

 

Οι υποχρεώσεις τον δικαιούχων περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης 

όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει καθώς και στη σχετική απόφαση ένταξης. Στο 

Κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να 

ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις της επιχείρησής τους.  
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