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Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 

23. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση 
του ΕΠ, και ειδικότερα η εξειδίκευση της Δράσης «Ενίσχυση της δημιουργίας πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων στους τομείς στρατηγικής στόχευσης του ΕΠ». 

24. Το με Α.Π. 9939/ΕΥΚΕ 631/28.01.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 481/116/Α2/02.02.2016) έγγραφο της 
ΕΥΚΕ με θέμα: «Έκφραση γνώμης για Οδηγούς δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ»  

25. Την με Α.Π 594/103 Α1/08.02.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με την 
οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο 
πλαίσιο της Δράσης  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». 

26. Την με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Α.  Την τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 001ΚΕ και κωδικό 
1337)  με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη 
Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ), ως προς τα παρακάτω 
σημεία: 

 
 

1. Την προσθήκη στην απόφαση συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων 
στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα το σημείο 8 της 
Απόφασης με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 τροποποιείται ως εξής: 

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) ορίζεται η 17/03/2016 με 
καταληκτική ημερομηνία στις 27/04/2016 και ώρα 17:00». 

 
2. Την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην Παράγραφο 1 

«Τίτλος και περιγραφή της Δράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. 

 
Συγκεκριμένα η τελευταία πρόταση: 

«Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.» 

αντικαθίσταται με: 

«Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016.» 
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Αντίστοιχα, τροποποιείται η σχετική παράγραφος στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. 

Συγκεκριμένα, η παράγραφος: 

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.» 

αντικαθίσταται με: 

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή η 17 Μαρτίου 2016.» 

 
 
3. Τη διόρθωση στο σημείο 5 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» της λέξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντί του ορθού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και την 
προσθήκη περιορισμού ως προς τον ΚΑΔ. 
 
Συγκεκριμένα, το σημείο 5: 
 
«Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 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.» 
 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, 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. Σημειώνεται ότι 
δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που 
διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί 
επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να 
είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).» 
 
 

4. Την προσθήκη διευκρίνισης στο σημείο 4 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».  
 
Συγκεκριμένα, το σημείο 4: 
 
«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.» 
 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., 
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Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. 
Εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπρόσωπες ΙΚΕ.» 
 
 

5. Την προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός 
δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες 
δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016. 

 

Συγκεκριμένα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως σημείο 9 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 
«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος  «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α –
Άνεργοι» και αντίστοιχα ως σημείο 9 στην Παράγραφο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»: 

 
«Ο δικαιούχος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν με μια ΜΟΝΟ 
αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις 
που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/Ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη 
διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο». 

 
 
6. Την προσθήκη περιορισμού ως σημείο 10 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στην Αναλυτική Πρόσκληση ως εξής: 

 
«10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν 
διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την 
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.» 
 
Αντίστοιχα, προστίθεται ένα δικαιολογητικό στην σελίδα 4, στο Παράρτημα IV  
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» ως σημείο 13. 
 
Συγκεκριμένα, προστίθεται:  
«13. Βεβαίωση διακοπής της προϋπάρχουσας δραστηριότητας του ατομικού επιχειρηματία/ 
εταίρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» 
 
 
 

7. Την προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της 
Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

 
Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του 
επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον 
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου». 

 
Αντίστοιχα τροποποιείται το πρώτο σημείο της σελίδας 16 μετά τον πίνακα: 

« -  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.» 

αντικαθίσταται ως εξής: 

« -  Τα ποσοστά/ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά για 
κάθε κατηγορία δαπάνης και αφορούν στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του 
υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.» 
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8. Την προσθήκη διευκρίνισης στην σελίδα 17 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
της Αναλυτικής Πρόσκλησης ως: 

 

� «Η επιχείρηση που θα συσταθεί θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο, εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία (κύριας και 
δευτερεύουσας) - (Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες).» 
 
 

9. Την προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι.1.12.2 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

 
Συγκεκριμένα, το σημείο: 

� Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.  
 

αντικαθίσταται ως εξής: 

� Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας. 
Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή 
δευτερεύουσα). 
 
 

10. Τη διόρθωση στις σελίδες της Αναλυτικής Πρόκλησης όπου αναγράφεται εκ παραδρομής ο 
ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2014 αντί του ορθού ΚΑΝ. Ε.Ε. 1303/2013. 

 

 

11. Την τροποποίηση ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με 
Κ.Α.Δ.)». Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 

Τομέας ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.0 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

75.00.1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

75.00.11 Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς 

75.00.11.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία 

75.00.12 Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων) 

75.00.19 Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες 

75.00.19.01 Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με 
προσωπική εργασία 

Τομέας Γ: «Μεταποίηση» 

30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.1 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.11 Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, 
με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα 

30.12.12 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 

30.12.19 Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατων βαρκών 
και κανό 
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30.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών 
αναψυχής και αθλητισμού 

30.12.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών 
αναψυχής και αθλητισμού 

 

Τομέας Η: «Μεταφορά και αποθήκευση» 

52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων 

52.22.19.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων 

 
 

12. Την προσθήκη διευκρίνισης στην σελίδα 1, του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», 
Παράγραφος 1.1 «Ενοίκια επαγγελματικού χώρου».  

Συγκεκριμένα, η παράγραφος: 

� «Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η 
επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
(εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί 
ικανοποιητικά το σκοπό της». 

 
αντικαθίσταται ως εξής: 
� «Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
(εκτός του χώρου της κατοικίας - κύριας ή δευτερεύουσας- του επαγγελματία), κατά τρόπο 
ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της».  

 
 

13. Την διαγραφή στην σελίδα 9 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος 
«ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή». 

 
Συγκεκριμένα, η παράγραφος: 
� «Στο μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι 

νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, 
εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης». 

 
αντικαθίσταται ως εξής: 
� «Στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές 

και ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι 
υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της 
αποζημίωσης απόλυσης.» 

 
 

Β.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α 
ΟΠΣ 001ΚΕ και κωδικό 1337) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 
 
Γ.  Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr. 

  

ΑΔΑ: 6ΥΑΦ4653Ο7-7Χ6



 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 8 από 8             

 
 

Δ. Αναλυτικές  πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 – Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: 
infoepan@mou.gr. 
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