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ΕΠΕΙ ΓΟΝ  
 
Προς                     Θεσσαλονίκη 16/09/2021  
τους  Δικαιούχους                                        Α.Π. Ν5ΠΤ 7331 
της Δράσης     
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης  
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Κύκλος» 
του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Θέμα: Λήξη χρόνου υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος – 2ης 
Οριστικής Απόφασης Ένταξης (Α.Π. 7346_2458_Α3/ 14-11-2018)» του ΕΠΑνΕΚ , 
ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Κυρίες / Κύριοι  

Σας ενημερώνουμε ότι η λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου σας είναι η 

23/09/2021. 

Συνεπώς: 

 Έως την 23/09/2021 θα πρέπει να έχει  υλοποιηθεί το σύνολο του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου (έκδοση παραστατικών – τιμολογίων, εξόφληση δαπανών, 

ημερομηνία εκτέλεσης συναλλαγής (extrait) κλπ). Παραστατικά που έχουν εκδοθεί 

πέραν των παραπάνω ημερομηνιών θα χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμα και θα 

περικόπτονται οι σχετικές δαπάνες. Λοιπά έγγραφα υλοποίησης (έκδοση άδειας 

λειτουργίας κ.τ.λ.) κρίνεται σκόπιμο να έχουν εκδοθεί και αυτά έως τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες. 

 Απαιτείται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου σας, ήτοι έως 22/11/2021 να έχει υποβληθεί και το αίτημα 

τελικού ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα παραδοτέα που προβλέπει ο Οδηγός του 

προγράμματος ως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του προγράμματος για 

τις οποίες έχετε ενημερωθεί από το Φορέα μας.  

 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή της μη υποβολής αιτήματος τελικού ελέγχου εντός 

60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου σας, 

ενεργοποιούνται οι διαδικασίες ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Ειδικά για 

επιχειρήσεις που έχουν λάβει προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση από το πρόγραμμα, μετά 

την απόφαση απένταξης θα κινηθεί η διαδικασία έντοκης επιστροφής του ποσού 

προκαταβολής που είχαν λάβει.  

 Αιτήματα Ενδιάμεσων ελέγχων τα οποία υποβάλλονται στον φορέα μας μετά την 

καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης (ήτοι 23/09/2021) δε θα παραλαμβάνονται και 

θα απορρίπτονται. 
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 Αίτημα τροποποίησης δύναται να υποβληθεί πέραν της 23/09/2021, αλλά 

οπωσδήποτε πριν το αίτημα τελικού ελέγχου. 

 Το ελάχιστο ποσό υλοποίησης κατά την ολοκλήρωση του έργου, τόσο το αιτούμενο όσο 

και το τελικά πιστοποιημένο, απαιτείται να είναι άνω των 5.000,00€ του εγκεκριμένου 

κατά την οριστική απόφαση ένταξης του έργου. Ο συγκεκριμένος όρος εκτός από 

προϋπόθεση, αποτελεί και δυνατότητα υποβολής τελικού αιτήματος ελέγχου, χωρίς την 

πλήρη ολοκλήρωση του έργου (ποσοστό υλοποίησης 100%). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση υλοποίησης του έργου σας, θα πρέπει να 

υποβάλλετε άμεσα αίτημα παραίτησης (μέσω της επιλογής αιτήματος τελικού ελέγχου 

στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε., www.ependyseis.gr) 

και να το αποστείλετε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.  

Εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων (ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ) 
συμμετοχής στη Δράση.  

 
Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 

 
 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 12/10/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 
 

 Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επίσης και να μην 
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. 
 

 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. 

 
 Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η μη παραγωγική της 

λειτουργία έως και την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στο δικαιούχο, αποτελεί σε 
κάθε περίπτωση λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Με βάση τα παραπάνω, μέχρι και 
την αποπληρωμή του έργου, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής 
λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο 
συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ.). Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας (ενεργοποίηση της κατηγορίας δαπάνης 8), σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ. 
ΕΕ 1303/2013, η υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης/επένδυσης ανέρχεται σε δύο (2) 
έτη από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.  

 
 Να μην μεταφέρουν την έδρα της ενισχυόμενης επιχείρησης σε χώρο κατοικίας του 

δικαιούχου (κύριας ή δευτερεύουσας) καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου και μέχρι την Τελική εκταμίευση ή/και τη λήξη των Μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

 
 Να μην μεταφέρουν την έδρα της ενισχυόμενης επιχείρησης σε συστεγαζόμενο χώρο καθ’ 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή (Τελική 
εκταμίευση). 

 
 Να μην δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους και μη συναφείς ΚΑΔ (δηλώνοντάς το στη 

Δ.Ο.Υ. ή όχι) καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και συνίσταται 
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μέχρι την αποπληρωμή/είσπραξη Δημόσιας Επιχορήγησης (Τελική εκταμίευση). 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι Δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν 

στις εργάσιμες ημέρες με τα αρμόδια στελέχη της Δράσης (τηλ. 2310-480.000/Δράσεις 

ΕΠΑνΕΚ / Επιλογή  2- Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 9:00-13:30). 

 
Με εκτίμηση 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ 
info@e-kepa.gr 
www.kepa-anem.gr 
 

 

http://www.kepa-anem.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.anko.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
mailto:info@e-kepa.gr
http://www.kepa-anem.gr/

