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Επισημάνσεις για την Τήρηση των Τυπικών Προϋποθέσεων της Δράσης 

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  

του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

Aγαπητέ/ή Δικαιούχε 
 
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή 
ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συνεχούς 
υποστήριξης των Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ορθή και επιτυχή 
υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου τους, σας υπενθυμίζει  τις κάτωθι οδηγίες/σημεία 
προσοχής που αφορούν στην τήρηση των Τυπικών Προϋποθέσεων από τους Δικαιούχους 
της Δράσης: 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, η τήρηση των Τυπικών Προϋποθέσεων συμμετοχής, πέρα των άλλων 
υποχρεώσεων που πρέπει να τηρεί ο Δικαιούχος στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(έργου) του και αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, αποτελούν 
προϋπόθεση παραλαβής και εκταμίευσης της Δημόσιας Χρηματοδότησης. 
 
Επιπρόσθετα, ο έλεγχος της τήρησής τους, αποτελεί βασική ενέργεια επαλήθευσης 
(διοικητικής/επιτόπιας) από τα αρμόδια όργανα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, σε κάθε αίτημα 
χρηματοδότησης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.  
 
Σε περίπτωση δε που στη διάρκεια της διοικητικής επαλήθευσης, διαπιστώνονται 
ζητήματα επιλεξιμότητας της επένδυσης λόγω της μη τήρησής τους, τότε δύναται να 
διενεργείται επιτόπια επαλήθευση, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 
 
Εφιστούμε την προσοχή εκ μέρους σας, στην τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 
στη Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.  
 
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 (Ά Κύκλος) και  1/1/2015 (΄Β Κύκλος) και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

 
 Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του 

ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 
01/01/2012 (Ά Κύκλος) και  01/01/2013 (΄Β Κύκλος)  μέχρι και την ημερομηνία οριστικής ένταξης 
στη παρούσα Δράση. 
 

 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. 
Ειδικότερα ως μισθωτή εργασία ορίζεται η εργασιακή σχέση των περιπτώσεων α] β] και 
γ] της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013).  
Επιπρόσθετα, δεν είναι αποδεκτή η απόκτηση εισοδήματος μέσω τίτλου κτήσης (πρώην 
απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). 
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 Να βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Συνθήκες όπως: α) ηλεκτροδότηση 
ακινήτου, β) εγκατεστημένος εξοπλισμός, γ) μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, δ) παρουσίαση 
εσόδων,  ε) αναγνωριστική σήμανση της επιχείρησης (πινακίδα), κ.τ.λ. τεκμηριώνουν και 
αποδεικνύουν την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. 
 

 Να μην μεταφέρουν την έδρα της ενισχυόμενης επιχείρησης σε χώρο κατοικίας του 
δικαιούχου (κύριας ή δευτερεύουσας). Συγκεκριμένα ο τόπος υλοποίησης της 
επένδυσης δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται και ως χώρος κατοικίας (κύριας ή 
δευτερεύουσας). Συνθήκες όπως:  α) υψηλές καταναλώσεις ΔΕΚΟ, β) μη ύπαρξη 
αναγνωριστικής σήμανσης της επιχείρησης (πινακίδα), γ) χρήση μη επαγγελματικών 
συνδέσεων ΔΕΚΟ (οικιακή χρήση) δ) ενοικίαση χώρου  / (m2) ο οποίος δε συνάδει με τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης κ.τ.λ. αποτελούν εν δυνάμει στοιχεία ταύτισης 
επαγγελματικού χώρου και χώρου κατοικίας. 
 

 Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό 
χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα). Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν είναι αποδεκτή 
η ύπαρξη συστέγασης. Συνθήκες όπως:  α) υψηλές καταναλώσεις ΔΕΚΟ, β) κοινή ύπαρξη 
αναγνωριστικής σήμανσης της επιχείρησης (πινακίδα), γ) κοινή χρήση παροχών ΔΕΚΟ 
(ηλεκτροδότηση, τηλεφωνία) δ) ενοικίαση χώρου  / (m2) ο οποίος δε συνάδει με τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης ε) κοινή προβολή μέσω διαδικτύου και λοιπών εργαλείων 
προβολής κ.τ.λ. αποτελούν εν δυνάμει στοιχεία συστέγασης της επιχείρησης. 

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

στη Δ.Ο.Υ. ή όχι).  Συνθήκες όπως:  α) προβολή της μη επιλέξιμης/συναφούς  
δραστηριότητας μέσω διαδικτύου και λοιπών εργαλείων προβολής β) ύπαρξη εξοπλισμού ο 
οποίος δε συνάδει με τους ενισχυόμενους ΚΑΔ γ) ύπαρξη εισοδημάτων τα οποία δε 
συνάδουν με τους ενισχυόμενους ΚΑΔ κ.τ.λ.  αποτελούν εν δυνάμει στοιχεία 
δραστηριοποίησης της επιχείρησης σε μη επιλέξιμες και μη συναφείς δραστηριότητες. 

 
Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί λόγος 
Απένταξης και έντοκης επιστροφής Δημόσιας Επιχορήγησης που τυχόν έχει ληφθεί.  
 
Επίσης, παρακαλούμε θερμά για την προσεκτική μελέτη των οδηγιών υλοποίησης που σας 
έχουμε αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (επιστολές μας με Α.Π. N5ΠT 720/19-12-2018 
(Β’ κύκλος), Ν1ΠΤ-1658/19-11-2108 (Α’ κύκλος)) για την υλοποίηση του έργου σας, 
προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δράσης και χωρίς να 
υπάρξει απώλεια της αναλογούσας ενίσχυσης (δημόσιας χρηματοδότησης/επιχορήγησης). 
 
Τέλος, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.kepa-anem.gr) και τα 
κοινωνικά της δίκτυα για να έχετε άμεσα έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τη Δράση.   
 
 
 
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 8:30-13:30). 
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