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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/Α1/8.2.2016 Απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
26. Την με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
27. Την με Α.Π. 1170/290/Α2/08.03.2016 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
28. Το από 12.04.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου της Ειδικής Γραμματέως (Α.Π. ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ 1865), σχετικά με την τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Την τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό
1385) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–
2020 (ΑΔΑ: 6ΔΝΞ4653Ο7-ΦΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π.
1170/290/Α2/08.03.2016 όμοια απόφαση, ως προς τα παρακάτω σημεία:
1. Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη
δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

2. Την προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος:
«Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:


Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.



Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με
την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας1, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.»

αντικαθίσταται ως εξής:

1

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 (περίπτ.
Στ, παραγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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«Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:


Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και κατά
την ημερομηνία
έναρξης της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.



Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την
ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας 2,
ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.»

3. Την προσθήκη διευκρίνισης στο σημείο 2 της παραγράφου της Κατηγορίας Δικαιούχων Α
(Άνεργοι) του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Συγκεκριμένα, το σημείο:
«2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.»
Αντίστοιχα, προστίθενται διευκρινίσεις στα σημεία 5 και 6 της παραγράφου της Κατηγορίας
Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι).
Συγκεκριμένα, το σημείο 5:
«5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.»
αντικαθίσταται με:
«5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.»
Το σημείο 6:
«6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη
επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά
τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των
δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν
είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του
λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της
Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την
προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση
της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.»
αντικαθίσταται με:
«6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη
επαγγελματικά ΜΟΝΟ ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την
ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή

2

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 (περίπτ.
Στ, παραγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν
είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του
λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της
Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την
προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση
της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.»
4. Την προσθήκη περιορισμών στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τις δραστηριότητες του
δικαιούχου.
Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι ως σημείο 12, 13 και 14 στο Κεφάλαιο
Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «Κατηγορία
Δικαιούχων Α (Άνεργοι):
«12. Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
13. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι
στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
14. Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως
ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις
12/10/2015.»
Αντίστοιχα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως σημείο 11 στο Κεφάλαιο Ι.1.4
«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος
«Κατηγορία
Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι):
«11. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις
12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.»
5. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,
της δυνατότητας ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού
σχεδίου και της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης στη δράση από τους δυνητικούς
δικαιούχους, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Συγκεκριμένα, η προτελευταία παράγραφος της σελίδας 19 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της
δράσης:
«Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών,
δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών,
δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού
σχεδίου από τον δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο ή προτιθέμενο νόμιμο
εκπρόσωπο του επιχειρηματικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση
ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση,
ήτοι έως και την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του
helpdesk
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ)
(http://www.ependyseis.gr/mis).
Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα
αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης
εντός της ταχθείσας προθεσμίας».
6. Την προσθήκη νέων σημείων στο Παράρτημα IV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» σε συνέχεια των τροποποιήσεων στο κείμενο της
Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, προστίθενται τα παρακάτω:
«√ Δεν συμμετείχα και ούτε θα συμμετάσχω με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες
επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της
Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
 Δεν θα αποκτήσω σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
 Δεν έχω προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας (είτε ως ατομικός
επιχειρηματίας ή ως εταίρος/μέτοχος σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής)
από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015 (ΑΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ).»

7. Την προσθήκη δικαιολογητικών στο Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης» σε
συνέχεια των τροποποιήσεων στο κείμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Συγκεκριμένα, στον Πίνακα «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ, το σημείο 2:

Α) Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/ων της Δράσης ή βεβαίωση από
τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα
πρέπει να στοιχειοθετείται το χρονικό διάστημα ανεργίας για τις περιπτώσεις των ανέργων
που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα

2.

πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
αντικαθίσταται με:
2.

Α) Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/ων της Δράσης ή βεβαίωση από
τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα
πρέπει να στοιχειοθετείται το χρονικό διάστημα ανεργίας για τις περιπτώσεις των ανέργων
που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα

πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
και
Β) Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/των δικαιούχου/ων της Δράσης ή βεβαίωση από
τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα
πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Το σημείο 6:
6.

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το
σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ της επιχείρησης.

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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αντικαθίσταται με:
6.

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, καθώς και βεβαίωση τυχόν μεταβολής εργασιών για το
σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ της επιχείρησης. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί από την βεβαίωση έναρξης, επανέναρξη της επιχείρησης θα προσκομίζεται η
βεβαίωση διακοπής της προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το σημείο 13:
13.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86:
Α) περί μη ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι και
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο
ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους ή έγγραφη παραίτησή τους από
αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εφόσον αυτή βρίσκεται σε φάση
αξιολόγησης. Η αίτηση θα φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική
Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
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αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εφόσον αυτή βρίσκεται σε φάση
αξιολόγησης. Η αίτηση θα φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική
Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
B) περί μη συμμετοχής με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις
12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Γ) περί μη απόκτησης σχέσης μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου.
Δ) περί μη διακοπής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικός
επιχειρηματίας ή ως εταίρος/μέτοχος σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής)
από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.

Το σημείο 15:
15.

Σε περίπτωση δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα
ακόλουθα:







Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του νεοπροσλαμβανόμενου της Δράσης ή
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος /η στα μητρώα ανέργων. Τα εν
λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία πρόσληψης του
εργαζομένου
Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4)
Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ
Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου
Απογραφικό δελτίο εισόδου του εργαζόμενου σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
παράρτημα VII
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Τα εν λόγω στοιχεία θα προσκομίζονται το αργότερο έως το αίτημα πρώτης πιστοποίησης
δαπανών.
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8. Την προσθήκη στο τέλος της Παραγράφου Α) ΔΙKAIΟΛOΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο
Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» σε
συνέχεια των τροποποιήσεων στο κείμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης του παρακάτω
κειμένου:
«Κατά την υποβολή του αιτήματος για την τελική πιστοποίηση δαπανών/αποπληρωμή της
δημόσιας δαπάνης, θα προσκομιστούν επιπλέον τα απαιτούμενα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, όπως αυτά θα ζητηθούν από τον αρμόδιο για την πιστοποίηση δαπανών
φορέα (π.χ. φορολογικά έντυπα), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος/οι
δικαιούχοι του επιχειρηματικού σχεδίου, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου α) δεν συμμετείχαν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις και β)
δεν είχαν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου.»
Επίσης, στο Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», στην Παράγραφο «8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» η
πρώτη παράγραφος:
«Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι
την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης.»
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι το
αίτημα για την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης.»
Β.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016
(α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ:
6ΔΝΞ4653Ο7-ΦΔΕ) και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής πρόσκλησης δράσης.

Γ.

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και
τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, διορθώσεις και
συμπληρώσεις.

Δ.

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.

Ε.

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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