
 

 

Ποια είναι η διαδικασία ένταξής μου στο πρόγραμμα; 

Η διαδικασία ξεκινάει με την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης, η οποία δεν 

απαιτεί την αποστολή φυσικού φακέλου δικαιολογητικών. Τα έμπειρα στελέχη της π-

consulting θα δημιουργήσουν το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και θα συμπληρώσουν 

την αίτηση. 

Η αίτηση αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα και εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί 

τα απαιτούμενα κριτήρια, εισάγεσαι στον Προσωρινό Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων. 

 

Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα με την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν όσα αναφέρονται στην Αίτηση Χρηματοδότησης σε 

φυσική μορφή. Ο φάκελος ελέγχεται από τον αρμόδιο φορέα και εφόσον είναι πλήρης, 

εκδίδεται η σχετική Απόφαση Ένταξης και ξεκινάει η περίοδος υλοποίησης του 

προγράμματος (24 μήνες). 

 

Πέραν του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποιες άλλες προϋποθέσεις 
ισχύουν για να υποβάλω αίτηση χρηματοδότησης, ώστε να συστήσω ατομική 
επιχείρηση;  

1. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το 

οικογενειακό εισόδημα, αναλόγως την οικογενειακή σου κατάσταση το 2015. 

2. Να μην έχεις ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού 

επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 

μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με εξαίρεση τα 

προγράμματα κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου). 

3. Να μην έχεις και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης και να μην έχεις προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής σου 

δραστηριότητας (ως ατομική επιχείρηση) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

4. Να μη συμμετέχεις με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσες ή να ασκείς 

κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 

και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (εξαιρείται η περίπτωση 

να κατέχεις μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε Χρηματιστήρια 

του εξωτερικού).  

5. Να δραστηριοποιηθείς σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική 

εγκατάσταση, χωρίς υποκαταστήματα. Επίσης, δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. 

Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με 

άλλη επιχείρηση. 

6. Να κάνεις έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά και μόνο σε συναφείς με 

την ειδικότητά σου(τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο 

υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ήτοι για 24 μήνες μετά την ένταξή σου στο 

πρόγραμμα. Σε περίπτωση που επιθυμείς να προσθέσεις ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης 

του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι μόνο επιλέξιμοι και συναφείς με την 

ειδικότητά σου.  



 

 

7. Να μη λαμβάνεις σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επίσης και να μην έχεις 

σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση σε εταίρους/μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα 

απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που 

θα επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα. 

8. Να μην έχεις υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και έχεις ενταχθεί στον Α’ Κύκλο του 

συγκεκριμένου προγράμματος.  

9. Να μην έχεις υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε άλλο σχετικό πρόγραμμα, του οποίου η 

πρόσκληση δημοσιεύθηκε εντός του 2017.  

10. Να διατηρήσεις την επιχείρηση για ένα (1) έτος από την ημερομηνία τελικής πληρωμής της 

δημόσιας δαπάνης. Εάν η αίτηση χρηματοδότησης προβλέπει χρηματοδοτική μίσθωση 

εξοπλισμού ή διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, τότε υπάρχει υποχρέωση για 

δύο (2) έτη από την ημερομηνία τελικής πληρωμής της δημόσιας δαπάνης. 

 

Σε περίπτωση που θέλω να συστήσω επιχείρηση με συνεργάτη/ες, ποιες 
προϋποθέσεις ισχύουν; 
Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τον/τους συνεργάτη/τες σου. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συμμετέχετε με ίσα εταιρικά μερίδια, να μη συνδέεστε με 

συγγένεια Α’ ή Β’ βαθμού και να μην υπάρχει συζυγική σχέση μεταξύ των συνεργατών κατά 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  

 

Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος; 

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). 
 

Ποια είναι η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών; 

Η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά από την ημερομηνία που εντάσσεσαι στον Προσωρινό 

Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων (εφόσον έχεις κάνει έναρξη επιτηδεύματος) και λήγει 24 

μήνες μετά την ημερομηνία Ένταξης στο πρόγραμμα.  

 

Από πότε μπορώ να κάνω έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας; 

Μπορείς να προβείς σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι και την υποβολή των 

δικαιολογητικών για τις διαδικασίες ένταξης. 

 

Εάν είμαι μισθωτός, πρέπει να διακόψω για να υποβάλω αίτηση χρηματοδότησης; 

Όχι. Μπορείς να διατηρήσεις τη μισθωτή σου εργασία μέχρι και την περίοδο προσκόμισης των 

δικαιολογητικών ένταξης, ήτοι μπορείς να διατηρήσεις τη θέση σου ακόμα και μετά την 

υπαγωγή σου στον Προσωρινό Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων. Το εν λόγω διάστημα δεν 

αποτελεί περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.  

 



 

 

Σε περίπτωση που είχα υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο κατά τον Α’ Κύκλο του 

προγράμματος, μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο Β’ Κύκλο; 

Εφόσον έχετε υποβάλλει πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου για το Α’ Κύκλο αλλά δεν έχετε 

ενταχθεί, τότε μπορείς να υποβάλεις στον Β’ Κύκλο. 

 


